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Załącznik nr 4 – Wzór umowy  
 

UMOWA Nr…………..  

Zawarta w dniu ……………………… w ……………………………………….. pomiędzy: 

Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-
157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez: 

……………….. - ………………………………….. 

a 

........................................................................................................., prowadzącym działalność ubezpieczeniową 
zarejestrowaną w ..................................................................... 
pod  numerem KRS: ........................................................, NIP: ......................................................, 
REGON: ...................................................... 
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot 
zamówienia nr: ……........... z dnia ........................, reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................................................................., 

2. ............................................................................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ubezpieczenie grupowe na 
życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego - przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
z późn. zm.) - została zawarta umowa o następującej treści: 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia. 
 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie 
z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa. 

§ 3 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, przy czym 

odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu 
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wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania 
umowy, 

3) wszczęcia postępowania w sprawie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem 
likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1.1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów 
ubezpieczenia; 

1.2. zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę; 

1.3. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowego podmiotu (w 
tym wydzielonego z podmiotu objętego zamówieniem), rozwiązania podmiotu objętego 
zamówieniem lub włączenia go w struktury innego podmiotu co związane będzie ze zmianą 
podmiotu przekazującego składki ubezpieczeniowe w części lub całości, jeżeli zmiana 
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 

1.4. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku przystąpienia do zamówienia 
nieobjętej procedurą jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Warunkiem dokonania takiej 
zmiany jest wyrażenie zgody przez Wykonawcę na objęcie odpowiedzialnością takiej 
jednostki.  

1.5. zmiany (skrócenia) czasu trwania umowy, w przypadku gdy do ubezpieczenia grupowego 
zadeklaruje chęć przystąpienia mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie 2 
miesięcy od momentu podpisania umowy oraz w trakcie trwania ubezpieczenia co najmniej 
50% aktualnie ubezpieczonych osób zadeklaruje chęć rezygnacji z ubezpieczenia. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę, 
lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 

3. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić wyłącznie za zgodą 
obu stron wyrażoną w formie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego 
albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot i zakres zamówienia 

§ 5 
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1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, 
współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie 
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 
1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo: 
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 
- ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego 
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
komunikacyjnego przy pracy 
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru 
mózgu 
2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na 
wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów 
4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka 
5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka 
6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka 
7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka 
8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku 
9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w 
następstwie zawału serca lub udaru mózgu 
10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy 
11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego 
12) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania małżonka 
13) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego 
14)ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na 
OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w 
szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu 
15) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami 
ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) 
oraz dodatkowo: 
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami 
ciała w następstwie wypadku przy pracy  
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami 
ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego  
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami 
ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 
16) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków 

2. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-
Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik 
ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Po zawarciu niniejszej umowy 
broker będzie nadzorował jej realizację. 
 

Warunki wykonania zamówienia 

§ 6 

1. Warunki wykonywania zamówienia określa: 
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1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
2) niniejsza umowa, 
których zapisy zawsze mają pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i postanowieniami, 

3) oferta złożona przez Wykonawcę, 
2. W sprawach nieuregulowanych przez dokumenty określone w ust. 1 zastosowanie mają 

ogólne i szczególne warunku ubezpieczenia Wykonawcy, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

Wykonawca: 
1. przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione 

w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaakceptowane 
warunki fakultatywne i uznaje je za niezmienne, 

2. gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia i – jeżeli mają także 
zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona 
ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady 
dopuszczalny będzie w przypadku zmian Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te 
dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

3. gwarantuje niezmienność rocznych stawek taryfowych wynikających ze złożonej oferty 
przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 

4. akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny 
oferowanej z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych osób, 
 

Termin wykonania zamówienia 

§ 8 

1. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie 24 

miesięcy. Okres wykonania zamówienia rozpocznie się nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą. 

2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy na cały okres zamówienia. 

 

Podwykonawcy 

§ 9 

1. Wykonawca powierza Wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 
 
lub zapis: Wykonawca wykona zamówienie swoimi siłami, bez korzystania z usług 
podwykonawców. 
Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zależności od oświadczenia Wykonawcy złożonego 
w ofercie. 

Forma wykonania zamówienia 

§ 10 

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz jednostki 
organizacyjną Powiatu Oleskiego, które tym samym będą ubezpieczającymi i będą przekazywali 
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składki ubezpieczeniowe Wykonawcy. 

Składka i warunki płatności 

§ 11 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma składkę 

ubezpieczeniową za ubezpieczenie: 
a) dla Grupy nr 1, w wysokości ……. PLN ( słownie: ……………………) miesięcznie za jednego 
Ubezpieczonego, 
b) dla Grupy nr 2, w wysokości ……. PLN ( słownie: ……………………) miesięcznie za jednego 
Ubezpieczonego, 
c) dla Grupy nr 3, w wysokości ……. PLN ( słownie: ……………………) miesięcznie za jednego 
Ubezpieczonego, 
d) dla Grupy nr 4, w wysokości ……. PLN ( słownie: ……………………) miesięcznie za jednego 
Ubezpieczonego, 
e) dla Grupy nr 5, w wysokości ……. PLN ( słownie: ……………………) miesięcznie za jednego 
Ubezpieczonego, 
f) dla Grupy nr 6, w wysokości ……. PLN ( słownie: ……………………) miesięcznie za jednego 
Ubezpieczonego, 

2. Faktyczne wynagrodzenie, wypłacane w formie miesięcznych składek, stanowić będzie suma 
iloczynów zaoferowanej miesięcznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby 
Ubezpieczonych w danym miesiącu dla Grupy od nr 1 do nr 6. 

3. Miesięczna składka za ubezpieczenie finansowana będzie w całości przez ubezpieczonego 
pracownika, a tym samym nie będzie pochodzić ze środków finansowych Zamawiającego lub 
Ubezpieczającego. 

§ 12 

1. Składka będzie płacona miesięcznie przelewem z podaniem w tytule przelewu nr polisy na 
rachunek Wykonawcy. 

2. Terminy przekazywania składek określa się na 15 dzień miesiąca za dany miesiąc. W 
przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od 
pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie. 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2) ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia aktualne na dzień składania ofert i obowiązujące 

przez cały okres realizacji zamówienia, tj. (należy wymienić): 
………………………………………………….., 

3) oferta złożona przez Wykonawcę z dnia …………………………………., 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 15 

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między 
Zamawiającym i Wykonawcą, nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu Stron 
umowy. 
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§ 16 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawie oryginału, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 


