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Numer sprawy: 1A/ZP/AT/2021 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do SWZ 
 

WZÓR UMOWY 
 

 
 

 

Umowa zawarta w Katowicach w dniu …………....…….. r. pomiędzy: 
 

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, ul. Sokolska 2, 41-084 Katowice 

reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a 
Nazwa firmy, adres, NIP, REGON, KRS: 

 
.............................................................. 

reprezentowanym przez: 

 
.............................................................. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą  
 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

o udzielenie zamówienie publicznego na usługę Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Filharmonii 
Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach oraz członków ich rodzin. 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi grupowego 

ubezpieczenia na życie na życie pracowników Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w 
Katowicach oraz członków ich rodzin, objętej postępowaniem w trybie podstawowym nr 

1A/ZP/AT/2021  w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą z dnia .................................. 
oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ). 

 
§2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres od 01.11.2021 roku do 31.10.2024 roku. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się 01 listopada 2021 roku.  
 

§3 
1. Zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie Wykonawca potwierdzi wystawieniem polis zgodnych 

z ofertą i warunkami SWZ.  

2. Polisy, będące dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje 
się wystawić i doręczyć Zamawiającemu do końca pierwszego miesiąca ochrony ubezpieczeniowej. 

 
§4 

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) przetargu nr 1/ZP/AT/2021, 

2) Oferta złożona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym wg Załącznika nr 2 do SWZ 

3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na życie 

4) Ogólne Warunku Grupowych Ubezpieczeń Dodatkowych 

5) Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu 

6) Tabela operacji chirurgicznych. 
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§5 

Warunki ochrony ubezpieczeniowej i jej zakres określone w SWZ oraz w niniejszej umowie mają pierwszeństwo 

przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia/ogólnych warunkach dodatkowego 
ubezpieczenia (OWU/OWDU) i są nadrzędne wobec postanowień OWU/OWDU. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy zapisami OWU/OWDU Wykonawcy a zapisami SWZ pierwszeństwo mają zapisy SWZ. Wszelkie 
postanowienia OWU/OWDU i /lub polisy, które pozostają w sprzeczności z niniejszą umową oraz SWZ, uznaje 

się za niezapisane. W przypadkach nieokreślonych w SWZ oraz w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

postanowienia OWU/OWDU. 
 

§6 
1. Całkowita szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy za udzieloną ochronę ubezpieczeniową 

pracowników Zamawiającego  i ich rodzin w okresie trwania umowy jest zgodna z ofertą Wykonawcy 

i wyniesie ………..…. zł brutto. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczną składkę ubezpieczeniową równą sumie iloczynów: 

a) liczby osób ubezpieczonych w WARIANCIE I przez składkę równą ………………  zł oraz 
b) liczby osób ubezpieczonych w WARIANCIE II przez składkę równą ………………  zł. 

3. Składka miesięczna za jednego Ubezpieczonego przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie 
niezmienna. 

4. Podstawą naliczenia składki należnej do zapłaty jest imienna lista osób ubezpieczonych, przekazywana 

przez Zamawiającego 1.   
5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca, 

którego dotyczy, listy osób nowo przystępujących do ubezpieczenia oraz występujących/rezygnujących  
z ochrony ubezpieczeniowej 2.  

6. Każdy nowy pracownik oraz członek rodziny pracownika Zamawiającego będzie mógł przystąpić  

do umowy ubezpieczenia na warunkach przedstawionych w SWZ. 
7. Składka miesięczna, łączna za wszystkich ubezpieczonych płatna będzie przez Zamawiającego z góry  

do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który składka jest należna. Składka za 
pierwszy miesiąc ochrony płatna będzie do dnia 30 października 2021 r. 

8. W przypadku gdy termin zapłaty składki przypada na dzień wolny od pracy tj. sobotę, niedzielę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, zapłata następować będzie pierwszego dnia roboczego następującego po 

takim dniu. 

9. Nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej w całości lub części w terminie 
wskazanym w §6 pkt 7 nie powoduje ustania odpowiedzialności ubezpieczeniowej Wykonawcy, nie 

ma wpływu na uprawnienia Ubezpieczonego, jak również nie powoduje przerwania ciągłości ochrony 
ubezpieczeniowej pod warunkiem, że składka za ubezpieczenie grupowe zostanie przekazana do 

końca miesiąca, za który jest należna. W przypadku braku składki do końca miesiąca, 

odpowiedzialność na polisie zostaje zawieszona. Wykonawca w takim przypadku wzywa 
Zamawiającego do zapłaty składki (lub jej części), wskazując co najmniej 14 -dniowy dodatkowy 

termin zapłaty składki (lub jej części) oraz informując o skutku nieprzekazania składki. Po 
uregulowaniu zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za 

okres zawieszenia. 

10. Zamawiający wskaże pracowników, którzy będą odpowiedzialni za obsługę i administrowanie niniejszą 
umową grupowego ubezpieczenia na życie ze strony Zamawiającego.   

 
 

§7 
1. Zamawiający udostępnia 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 zobowiązany jest do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy a w szczególności nie będzie w okresie obowiązywania umowy i po 
jej zakończeniu wykorzystywać przekazywać i ujawniać danych osobowych osobom nieuprawnionym oraz 

że informacje takie zostaną wykorzystane wyłącznie w celach, w jakich zostały w niniejszej umowie 

określone.   

 
1 Lista może być przekazywana przy wykorzystaniu systemu informatycznego Wykonawcy. 
2 Lista może być przekazywana przy wykorzystaniu systemu informatycznego Wykonawcy. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowania szkody wyrządzone 

niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone 

niewłaściwym posłużeniem się dokumentami lub informacją.   

5. 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.  

6. 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. 

 

§8 
1. Wykonawca zobowiązany jest prawidłowo i terminowo realizować obowiązki wobec Zamawiającego  

i ubezpieczonych wynikające z niniejszej umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa,  
w szczególności z kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przystępowania pracowników i członków ich rodzin  

do grupowego ubezpieczenia na życie poprzez właściwą organizację procesu przystępowania  
do ubezpieczenia i składania deklaracji przystąpienia.3 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu Certyfikatów Ubezpieczenia 
dla każdego pracownika oraz członka rodziny pracownika, objętego umową grupowego ubezpieczenia na 

życie, potwierdzających objęcie ochroną ubezpieczeniową pracownika lub członka jego rodziny, nie 
później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający dopuszcza 

możliwość wykonania wskazanego wymogu poprzez udostępnienie systemu elektronicznego 

umożliwiającego wydruk certyfikatów potwierdzających objęcie ochroną ubezpieczeniową. 
4. Likwidacja szkód i sprawozdawczość w tym zakresie należy do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się 

do przedstawienia Zamawiającemu do 15 kwietnia 2023r. raportu szkodowości za okres od początku 
ochrony ubezpieczeniowej do 31 marca 2023r., co oznacza, że Wykonawca przedstawi dane o: 

• ilości i rodzaju wypłaconych świadczeń, 

• wysokości wypłaconych świadczeń. 

5. Wykonawca zapewni Ubezpieczonym możliwość złożenia dokumentacji szkodowej i zgłoszenia roszczenia 

w formie elektronicznej, przesyłką pocztową lub w placówce Wykonawcy na terenie miasta, w którym  
siedzibę ma Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. 

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może prosić o kopie dokumentacji potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 

 
§9 

1.  Wykonawca będzie się porozumiewał z Zamawiającym za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego: 

EQUINUM BROKER Sp. z o.o. ul. Kiepury 11, 41-200 Sosnowiec, tel. (32)296-33-11, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego. 

2.  Osobą do obsługi ubezpieczenia ze strony Wykonawcy oraz do kontaktu z Zamawiającym, jest: 
  

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

(imię i nazwisko stanowisko służbowe, tel. kontaktowy i adres e-mail) 
 

§10  
Wykonawca powierzy wskazanym niżej podwykonawcom część zamówienia, która obejmuje:  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dane podwykonawców: ..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
§11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i żądania od Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy oraz 
w każdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych), 

potwierdzenia i wykazania podstaw dysponowania personelem świadczącym usługę (spełniania wymogów, 

o których mowa w Rozdziale XXV SWZ) w szczególności poprzez przedłożenie do wglądu oświadczenia 
potwierdzającego, że pracownicy, o których mowa w rozdziale XXV SWZ są zatrudnieni na umowę o pracę. 

Jeśli okaże się to konieczne do potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać od pracowników zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

właściwymi przepisami. 
 

3 Dokumentacja może być przekazywana przy wykorzystaniu systemu informatycznego Wykonawcy 
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2. W przypadku braku reakcji na żądanie, o którym mowa pkt 1 powyżej w zakreślonym terminie lub 

nienależytego wykazania podstaw dysponowania personelem (co będzie uznawane za niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umów o pracę), Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania 
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz żądania kary umownej, o której mowa w pkt 3 poniżej. 

Zamawiający może skorzystać z jednego lub obu tych uprawnień – wedle swego uznania. 
3. Zamawiający przewiduje kary umowne w przypadku niezatrudnienia osób realizujących czynności objęte 

przedmiotem niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę.  

4. W przypadku stwierdzenia, że osoba/osoby realizujące czynności objęte przedmiotem umowy nie są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w wymiarze niezbędnym do realizacji tych czynności, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę (w rozumieniu ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.) obowiązującego w danym miesiącu 

oraz liczby miesięcy realizacji zamówienia, w których warunek ten nie był spełniony (kara za niepełny 
miesiąc zostanie obliczona proporcjonalnie) za każdą osobę, której to naruszenie dotyczy. Wykonawca 

zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu na każde żądanie dowodów potwierdzenia spełnienia 
warunku. Odmowa ich przedstawienia lub nieprzedstawienie wystarczających dowodów w wyznaczonym 

terminie – skutkuje uznaniem warunku za niespełniony. Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie na 
zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar.  

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe dla 

Zamawiającego z działania lub zaniechania personelu Wykonawcy. Wykonawca nie może wobec 
Zamawiającego podnosić zarzutu, że nie ponosi winy w wyborze członków personelu.   

 
§12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 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. Odstąpienie od umowy może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 456 ust.1 pkt. 

1 Ustawy. 
2. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia o odstąpieniu i powinno zawierać uzasadnienie.   

 
§13 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie oraz w SWZ wraz z załącznikami, do niniejszej umowy 
mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych/dodatkowych warunków ubezpieczenia 

Wykonawcy tj.:  

OWU/OWDU ………………………………………………………………………………………………………………… 
OWU/OWDU ………………………………………………………………………………………………………………… 

OWU/OWDU ………………………………………………………………………………………………………………… 
oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 

2019), przepisy ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. 

Dz. U. z 2021 roku poz. 1130), a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 
z 2020 roku, poz. 1740, 2320) 

 
§14 

1. Spory między Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 
 

 
 WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:    

 


