Załącznik nr 6
Nr sprawy: 12/>PU/2018/KK

Projekt
Umowa nr ........../........../........./.........

W dniu ..................................... r. w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa  Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym
przy pomocy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z siedzibą przy Alejach Ujazdowskich 9 w
Warszawie (kod pocztowy 00-583), NIP 701-002-53-24, REGON: 140610454,
reprezentowanym przez: Pana Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………….……………………………………………..…………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
zwanymi w treści umowy łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”,
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą Grupowe ubezpieczenie na życie, na
podstawie art. 10 oraz zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) nr sprawy 12/>PU/2018/KK
w Rejestrze Zamówień Publicznych, zawarto umowę następującej treści:
§1
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego
ubezpieczenia na życie dla funkcjonariuszy i pracowników Zamawiającego oraz
członków ich rodzin w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy.
Wykonawca przy ubezpieczeniu na życie zapewni zniżki na ubezpieczenia
komunikacyjne, tj. zniżki w ubezpieczeniach OC, Auto Casco, NW, w wysokości 10%.
Wykonawca przy ubezpieczeniu na życie zapewni zniżki na ubezpieczenia majątkowe
w wysokości 10%.
Obligatoryjny zakres ochrony ubezpieczeniowej, określony rodzajem i wysokością
świadczeń dla 10 grup świadczeń, zwanych dalej wariantem od 1 do 10, zawiera
„Tabela minimalnych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz wypłacanych za
nie świadczeń” stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.
Stawka składki miesięcznej za każdy wariant ubezpieczenia została zawarta w
”Formularzu ofertowym” złożonym przez Wykonawcę stanowiącym załącznik nr 3 do
umowy.
„Ogólne Warunki Ubezpieczenia” Wykonawcy stanowią załącznik nr 4 do umowy.
„Struktura zatrudnienia wg wieku i płci funkcjonariuszy i pracowników Zamawiającego”
stanowi załącznik nr 5 do umowy
„Procedura obsługi umowy ubezpieczenia” stanowi załącznik nr 6 do umowy.
„Procedura obsługi świadczeń” stanowi załącznik nr 7 do umowy.
Rozbieżności pomiędzy zapisami OWU i niniejszą umową będą interpretowane
następująco:
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1)

11.

12.

13.

14.

15.

jeśli zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej określone w OWU są węższe od
zapisów niniejszej umowy, pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy,
2) jeśli zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej określone w OWU są szersze od
zapisów niniejszej umowy, wówczas automatycznie zostają one włączone do
ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Jeżeli w OWU znajdują się zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego i Ubezpieczonych,
a nie zostanie wyraźnie zastrzeżone przez Wykonawcę, że nie będą one mieć
zastosowania, to zostają automatycznie włączone do niniejszej umowy.
Wysokość składek miesięcznych dla Ubezpieczonego oraz rodzaj i wysokość
świadczeń w złożonej przez Wykonawcę ofercie będzie niezmienna przez cały okres
wykonywania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania wszystkich uruchomionych
wariantów ubezpieczenia w niezmienionym kształcie do końca okresu wykonywania
niniejszej umowy.
Wykonawca jest obowiązany wykonywać swoje obowiązki z dołożeniem należytej
staranności wymaganej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności oraz
rzetelnie informować Zamawiającego o wynikach swojej działalności.
Realizacja niniejszej umowy przebiegać będzie zgodnie z przepisami wynikającymi z
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1170) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w
tym zakresie jak i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
§2

Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy i obowiązuje od dnia ……………2018 roku
do dnia …………… 2022 roku.
§3
1.

2.

3.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu
stosownego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia (Polisy) na
okres wykonywania umowy na każdy z wariantów ubezpieczenia nie później niż w
terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy.
Podczas obowiązywania umowy w przypadku przystąpienia funkcjonariusza i
pracownika oraz członka rodziny Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i
dostarczenia, w ramach niniejszej umowy, polis ubezpieczeniowych, nie później niż w
terminie do 10 dni od początku obowiązywania każdego okresu ubezpieczenia.
Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia (Polisy) stanowią
integralną część umowy i nie mogą wnosić postanowień odmiennych ani dodatkowych
niż opisane w niniejszej umowie i jej załącznikach.
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do osób ubezpieczonych rozpoczyna się od
pierwszego dnia miesiąca wnioskowanej przez nie ochrony z zastrzeżeniem, że osoby
te złożyły oświadczenie o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia na odpowiednim
druku Wykonawcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc wnioskowanej ochrony i została
za nie odprowadzona składka w wyznaczonym w terminie.
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5.

6.

7.

Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków ochrony niezależnie od liczby
Ubezpieczonych i nie wymaga określenia minimalnej liczby osób przystępujących do
poszczególnych wariantów.
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. U. z 2018
r. poz. 108) osób wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy, tj.
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w załączniku nr 6 oraz
wyznaczonego pracownika Ubezpieczyciela, o którym mowa w załączniku nr 7.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia, o którym
mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, w
trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych poniżej dowodów (według uznania Zamawiającego):
a) oświadczenia 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 wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy;
b) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać
spseudonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej „RODO”. Pseudonimizacji nie podlega imię i nazwisko pracownika.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, spseudonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.
§4

1.

Zamawiający zapozna z ofertą Wykonawcy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników
Zamawiającego, jednak nie daje gwarancji szacowanej liczby osób, która przystąpi do
ubezpieczenia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z tym.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Wykonawca zapewnieni funkcjonariuszom i pracownikom Zamawiającego oraz
członkom ich rodzin, zainteresowanym ubezpieczeniem, kontakt przedstawiciela
(agenta) w formie bezpośredniej. Powyższe nie wymaga ze strony zainteresowanych
dodatkowych kosztów, nakładów czy wysiłków w celu uzyskania świadczenia.
Korespondencja w zakresie obsługi ubezpieczenia odbywać się będzie drogą
pocztową, telefonicznie, faksem lub e -mailem.
Przystąpienie funkcjonariusza/pracownika do ubezpieczenia, w tym również jego
członka rodziny odbywać się będzie wyłącznie na podstawie wypełnionej i podpisanej
deklaracji przystąpienia.
Warunkiem zawarcia przez członków rodzin funkcjonariuszy i pracowników
Zamawiającego ubezpieczenia na życie jest zawarcie ubezpieczenia na życie
określonego w jednym z wariantów przez danego funkcjonariusza lub pracownika
Zamawiającego.
Funkcjonariusz/pracownik przystępujący do umowy ubezpieczenia składa deklarację
przystąpienia.
Członkowie rodziny funkcjonariusza/pracownika składają również deklarację
przystąpienia.
Ubezpieczony wyznacza w deklaracji przystąpienia osoby uposażone do wypłaty
świadczeń.
Ubezpieczony w każdym czasie trwania niniejszej umowy ma prawo do zmiany
uposażonych.
Zamawiający wymaga, aby do ubezpieczenia mógł przystąpić każdy funkcjonariusz i
pracownik Zamawiającego, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia u
Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia, że do ubezpieczenia stanowiącego przedmiot umowy,
określonego w jednym z wariantów ubezpieczenie na życie, będą mogli również
przystąpić członkowie rodzin nowo zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowników
Zamawiającego.
Nowo przystępujący do umowy ubezpieczenia funkcjonariusze i pracownicy
Zamawiającego, jak również członkowie ich rodzin, będą ubezpieczani wg stawek i na
warunkach zastosowanych w niniejszej umowie.
Każda osoba ma prawo dokonać swobodnego wyboru wariantu ubezpieczenia w
ramach, którego chce być ubezpieczona.
Zainteresowane osoby mogą w dowolnym momencie trwania umowy przystąpić do
ubezpieczenia lub z niego zrezygnować.
Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie złożyć rezygnację z umowy ubezpieczenia,
składając pisemne oświadczenie Zamawiającemu o rezygnacji, które będzie skutkować
końcem odpowiedzialności z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, za jaki
przekazano składkę.
Zainteresowane osoby mogą w dowolnym momencie trwania umowy nie częściej niż
raz do roku dokonać zmiany wybranego wariantu ubezpieczenia.
Do ubezpieczenia będą mogły przystąpić osoby, które nie ukończyły 67 roku życia.
Wobec Ubezpieczonych, którzy jeszcze nie ukończyli 67 roku życia Wykonawca nie
będzie stosował żadnych ograniczeń w zakresie ubezpieczenia i wypłacie świadczeń
ze względu na wiek.
Wykonawca nie będzie wymagał wypełnienia przez osoby przystępujące do
ubezpieczenia żadnych ankiet medycznych, ani w inny sposób nie będzie zadawać
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18.

19.

pytań odnośnie stanu ich zdrowia. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za stany
chorobowe osób przystępujących do ubezpieczenia na podstawie niniejszej umowy,
które zaistniały przed przystąpieniem do ubezpieczenia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął do ubezpieczenia także osoby
przebywające na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i urlopach
bezpłatnych.
Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania Ubezpieczonemu, który przestał być
członkiem grupy (danego wariantu ubezpieczenia) możliwości indywidualnej
kontynuacji ubezpieczenia bez okresu karencji.
§5

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Obsługa umowy następować będzie zgodnie z procedurą określoną w „Procedurze
obsługi umowy ubezpieczenia” stanowiącej załącznik nr 6 do umowy.
Wykonawca zapewni Ubezpieczonym możliwość złożenia dokumentacji szkodowej i
zgłoszenia roszczenia w formie elektronicznej, faxowej, przesyłką pocztową lub w
placówce Wykonawcy (Punkcie Obsługi Klienta) na terenie miast, w których siedzibę
ma Zamawiający oraz Delegatury Zamawiającego w następujących miastach:
Warszawa, Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów,
Szczecin i Wrocław.
W razie konieczności Zamawiający wymaga zapewnienia orzekania komisji lekarskiej o
stopniu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, na terenie miasta Warszawa lub w
miejscowości zamieszkania Ubezpieczonego. W innym przypadku Wykonawca
zapewnia możliwość wypłaty stosownego świadczenia na podstawie przekazanej
dokumentacji lekarskiej.
Wypłata świadczeń następować będzie zgodnie z procedurą określoną w „Procedurze
obsługi świadczeń” stanowiącej załącznik nr 7 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do likwidacji szkody w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia (od
dnia otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia).
Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w ciągu 3 dni roboczych od
stwierdzenia uprawnień do odszkodowania w formie gotówkowej lub przelewem na
wskazane przez Zamawiającego konto bankowe.
§6

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia raportu szkodowości za okres od
………….2018r. do ………….2022r., jednak nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu
ubezpieczenia, co oznacza, że Wykonawca przedstawi dane o:
b) ilości i rodzaju wypłaconych świadczeń,
c) wysokości wypłaconych świadczeń i założonych rezerw,
d) ilości odmów wypłaty świadczeń.
§7
1.

Podstawą płatności składek są dokumenty potwierdzające
ubezpieczenia (Polisy) wystawione na Zamawiającego.

zawarcie

umowy
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, odpowiednia wysokość
miesięcznej składki ubezpieczenia funkcjonariusza i pracownika Zamawiającego
opłacana będzie z ich comiesięcznego wynagrodzenia za pośrednictwem
Zamawiającego. Osoby przebywające na zwolnieniach bezpłatnych będą opłacali
składki również za pośrednictwem Zamawiającego.
W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, odpowiednia wysokość
miesięcznej składki ubezpieczenia członków rodzin funkcjonariuszy i pracowników
Zamawiającego opłacana będzie także z comiesięcznego wynagrodzenia
funkcjonariusza lub pracownika Zamawiającego za pośrednictwem Zamawiającego.
Składka opłacana będzie przelewem z góry, do ostatniego dnia miesiąca, za który jest
należna.
W przypadku, gdy termin, o którym mowa w ust. 4, wypada na dzień wolny od pracy, tj.
sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy, zapłata następować będzie
ostatniego dnia roboczego przed tym dniem.
Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w terminie nie spowoduje wygaśnięcia
ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 8.
W przypadku opóźnienia Zamawiającego z opłaceniem raty składki Wykonawca nie
odstąpi od wykonywania usługi, będącej przedmiotem umowy, ani nie rozwiąże jej
jednostronnie, przed uprzednim wezwaniem Zamawiającego na piśmie do opłacenia
wymaganej raty składki z wyznaczeniem Zamawiającemu 14 dniowego terminu na jej
opłacenie.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania do 15 dnia każdego miesiąca, którego
ubezpieczenie dotyczy, listy osób przystępujących do danego wariantu ubezpieczenia
wraz z deklaracjami oraz listy osób występujących z ubezpieczenia.
Aktualizacja listy Ubezpieczonych nie będzie traktowana jako zmiana umowy
ubezpieczenia i nie będzie wymagała potwierdzenia aneksem do umowy.
§8

1.

2.

Za obsługę niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest:
a) Pani/Pan ………………..
tel.: ………………….., faks ……………………, e-mail: …………………………….
w zakresie procedury obsługi umowy ubezpieczenia.
Za obsługę niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest:
a) Pani/Pan ………………..
tel.: ………………….., faks ……………………, e-mail: …………………………….
zakresie procedury obsługi umowy ubezpieczenia.
§9

W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego o następujących faktach:
1) zmianie siedziby Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) zawieszeniu działalności Wykonawcy,
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4)
5)
6)

złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
wszczęciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,
wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy.
§ 10

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Niedostarczenie polis w terminie określonym § 3 ust. 1 lub 2 nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku niedostarczenia którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych w terminie
wskazanym § 3 ust. 1 lub 2 lub pozostawania w opóźnieniu w stosunku co do terminu
określonego w § 5 ust. 5, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu
tytułem kar umownych kwotę w wysokości 100 złotych, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia za każdy przypadek. Naliczenie kar umownych, o których mowa w zdaniu
poprzednim, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia polis lub likwidacji
szkód.
W przypadku przekroczenia terminu wypłaty odszkodowania, o którym mowa w § 5 ust.
6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 złotych za każdy
dzień opóźnienia.
Strony ustalają karę umowną w wysokości 2000 zł – z tytułu niezatrudnienia przez
Wykonawcę osoby wskazanej w § 3 ust. 6 na umowę o pracę za każdy stwierdzony
przypadek niezatrudnienia.
W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu którejkolwiek z polis w terminie 30 dni
ponad termin określony w § 3 ust. 1 lub 2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wypowiedzenia niniejszej umowy i żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 10 000 zł brutto.
Kary umowne będą płatne po wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszej umowie, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 11

1.

2.

3.
4.

Zamawiający może wypowiedzieć umowę jeżeli:
a) w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne,
b) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji
Zamawiający przed wypowiedzeniem umowy wzywa Wykonawcę do wykonywania
umowy zgodnie z jej postanowieniami wyznaczając mu odpowiedni termin, z
zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu wypowie umowę.
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.
W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanej części umowy.
Wypowiedzenie nastąpi w formie pisemnego oświadczenia strony wraz z
uzasadnieniem.
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§ 12
1.

2.

3.

Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie
uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem
niniejszej umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami
lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, strona zwróci się do drugiej strony o
wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.
Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające
na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób
ze stroną.
§ 13
1. Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i
w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Wykonawca jest administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z
prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, w tym uzyskanych w związku z
realizacją niniejszej umowy, i oświadcza, że stosowane przez niego środki techniczne
i organizacyjne gwarantują, by przetwarzanie danych osobowych w związku z
realizacją Umowy, spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującymi, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
§ 14
1. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania na podstawie i w celu realizacji
niniejszej umowy:
1) dane osobowe, o których mowa w załączniku nr 6 pkt 4 do niniejszej umowy,
2) dane osobowe zawarte w dokumentach roszczeniowych określonych treścią pkt 3
załącznika nr 7 do niniejszej umowy.
2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą
przetwarzane przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej wyłącznie w
celu realizacji umowy.
§ 15
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu w szczególności administracyjnym lub sądowym,
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dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, w szczególności
prowadzonych. Niniejszy zapis dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych
przez Zamawiającego.
§ 16
Wykonawca wyznacza oraz przekazuje Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dane
kontaktowe inspektora ochrony danych.
§ 17
1.

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz.
847 t.j.),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania usług przez Wykonawcę, a
Wykonawca złoży nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
wprowadzających ww. zmiany, wniosek o dokonanie zmiany treści umowy oraz
należycie udokumentuje, że wprowadzone zmiany mają wpływ na koszty realizacji
umowy przez Wykonawcę.
§ 18

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.
§ 19
1.
2.
3.

4.
5.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu )
pod rygorem nieważności.
Zmiana osób, o których mowa w § 8 niniejszej umowy, nie stanowi zmiany umowy.
W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej,
oraz przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony
poddadzą sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
Umowa zostaje sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego cztery
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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Załączniki:
Zał. 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,
Zał. 2 – „Tabela minimalnych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz wypłacanych
za nie świadczeń”,
Zał. 3 – „Formularz ofertowy”,
Zał. 4 – „Ogólne Warunki Ubezpieczenia”,
Zał. 5 – „Struktura zatrudnienia wg wieku i płci funkcjonariuszy i pracowników
Zamawiającego”,
Zał. 6 – „Procedura obsługi umowy ubezpieczenia”,
Zał. 7 – „Procedura obsługi świadczeń” .

ZAMAWIAJĄCY

………………………………………

WYKONAWCA

………………………………………
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