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      Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
PRACOWNIKÓW NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI  

ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 

Nr BGO-BGZ.261.002.2020 

 
 
 
W dniu …………….. 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli, z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, 
NIP 526-10-58-627, Regon 000000052, zwaną dalej „Ubezpieczającym”, reprezentowanym przez: 
 
Agnieszkę Mielżyńską – p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego;  
 
a 

………………………. z siedzibą w ……………………. przy ul. ………..…………, zarejestrowaną w Sądzie ………………..……….. 
dla m. ………………. w …………………………………….., pod numerem …………………. o kapitale zakładowym ……… zł, 
opłaconym w ……………….. posługująca/-y się numerami: NIP ………………… oraz REGON …………………, 

reprezentowaną przez: 

.................  - ....................... 

.................  - ....................... 
 
zwanym dalej „Ubezpieczycielem”, 
 

W wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843, ze zm.), dalej zwana ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Najwyższej Izby Kontroli i członków ich rodzin”, została zawarta Umowa 
o następującej treści: 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie na życie pracowników Ubezpieczającego i członków ich rodzin („ubezpieczeni”). 

2. Umowa ubezpieczenia określa warunki ubezpieczenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
a w szczególności z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy oraz z ofertą z dnia …….. roku złożoną w niniejszym postępowaniu przez Ubezpieczyciela, 
stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, w całym okresie ich obowiązywania. 

3. Do Umowy mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. W przypadku braku zgodności pomiędzy treścią ogólnych warunków ubezpieczeń Ubezpieczyciela, a postanowieniami OPZ 
lub oferty Ubezpieczyciela, za rozstrzygające przyjmuje się postanowienia OPZ i oferty Ubezpieczyciela. 
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5. Ubezpieczyciel oświadcza, że przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XX.2.2 SIWZ 
oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio Ubezpieczyciel pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby 
reprezentującej Ubezpieczyciela lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Ubezpieczyciel zobowiązuje się, 
w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, 
najpóźniej wraz z przekazaniem Ubezpieczającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne 
w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w pkt XX.2.2 SIWZ.    

 

§ 2 

Czas trwania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy. Pierwszym dniem jest  …….… (strony ustalą dzień rozpoczęcia 
świadczenia usług, który nie może przypadać przed 1.08.2020 roku i po 1.10.2020 roku). Umowa będzie potwierdzona 
polisami wystawionymi przez Ubezpieczyciela 

2. W ramach realizacji prawa opcji, na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel przedłuży czas trwania Umowy o dodatkowy 
okres 12 miesięcy od momentu zakończenia świadczenia usług w zamówieniu podstawowym, o ile Ubezpieczający złoży 
oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż 4 miesiące przed końcem trwania Umowy. Ubezpieczyciel może 
odmówić przedłużenia Umowy na kolejny okres wyłącznie w przypadku kiedy szkodowość określona jako stosunek 
wypłaconych świadczeń do wpłaconej składki od początku trwania Umowy do końca 30 miesiąca jej obowiązywania 
przekracza 80%. Informację o poziomie szkodowości oraz o decyzji co do kontynuowania Umowy Ubezpieczyciel przekaże 
Ubezpieczającemu nie później niż na 3 miesiące przed końcem trwania Umowy. Zakres i warunki świadczenia usług 
w okresie dodatkowym będą identyczne jak w okresie wykonywania zamówienia podstawowego. 

3. W przypadku nieprzedłużenia Umowy o dodatkowy okres 12 miesięcy Ubezpieczający w ramach prawa opcji jest uprawniony 
do żądania od Ubezpieczyciela wydłużenia czasu trwania Umowy na dodatkowy okres nie dłuższy niż 3 miesiące bez 
względu na poziom szkodowości. Ubezpieczyciel nie może odmówić, o ile Ubezpieczający złoży oświadczenie o skorzystaniu 
z prawa opcji nie później niż 1 miesiąc przed końcem trwania Umowy. 

4. Ubezpieczyciel zapewni niezmienność warunków ubezpieczenia określonych w ofercie (m.in. wysokość składki, zakres 
i wysokość świadczeń) na cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem wymaganego poziomu partycypacji.  

5. Zaproponowane przez Ubezpieczyciela w ofercie warunki ubezpieczenia będą obowiązujące o ile przynajmniej …... %. 
pracowników Ubezpieczającego zdecyduje się na przystąpienie do ubezpieczenia w okresie pierwszych 3 miesięcy od daty 
wprowadzenia ubezpieczenia.  

6. Jeżeli wymagany poziom partycypacji w ubezpieczeniu nie zostanie osiągnięty w okresie 3 miesięcy od daty 
wprowadzenia ubezpieczenia, Ubezpieczyciel będzie miał prawo po tym okresie zaproponować zmianę warunków 
ubezpieczenia w formie zmiany wysokości świadczeń lub zmiany składki. W takim przypadku Ubezpieczający może 
zaakceptować zaproponowaną zmianę warunków ubezpieczenia lub rozwiązać Umowę z zastosowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia, obowiązywać będą niezmienne warunki oferty wyłonionej w ramach 
przetargu.  

 

§ 3 

Składka 

1. Każdy pracownik przystępując do ubezpieczenia wyrazi zgodę na comiesięczne potrącanie przez Ubezpieczającego z jego 

wynagrodzenia, środków na opłacenie składki za ubezpieczenie swoje i członków swojej rodziny zgłoszonych do 

ubezpieczenia. 

2. Każda z jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego (Centrala i Delegatury) będzie oddzielnie przekazywać składkę 

potrąconą w danym miesiącu za pracowników zatrudnionych w tej jednostce oraz członków ich rodzin, przelewem na konto 

Ubezpieczyciela. Składka stanowić będzie iloczyn aktualnej liczby ubezpieczonych w danym miesiącu i składki za jedną 

osobę w danym Zakresie ubezpieczenia. 
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3. Miesięczna wysokość składki za jedną osobę wynosi: 

1) ………. zł w Zakresie I, 

2) ………. zł w Zakresie II, 

3) ………. zł w Zakresie III, 

4) ………. zł w Zakresie IV. 

 

§ 4 

Możliwość dokonania zmian w umowie 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że konieczność 
wprowadzenia takich zmian została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 

3. Ubezpieczający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
a także w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami: 

1) W przypadku:  

a) zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia;  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalanych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2177, ze zm.);  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; 

wysokość wynagrodzenia należnego Ubezpieczycielowi może ulec zmianie, jeśli wyżej wymienione zmiany będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Ubezpieczyciela.  

1.1. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 1) a) – d), będzie skierowanie do Ubezpieczającego 
pisemnego wniosku Ubezpieczyciela zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen 
oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Ubezpieczyciela. 

1.2. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić od dnia wprowadzenia: 

a) nowych stawek podatku od towarów i usług, 

b) nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

c) nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu,  

d) nowej wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2) W przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do Umowy strony uzgodnią zakres 
i sposób ich wprowadzenia. 

3) W przypadku zmiany przez Ubezpieczyciela zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi i likwidacji 
roszczeń i zaoferowania Ubezpieczającemu wprowadzenia tych zmian w Umowie, mogą one zostać wprowadzone, 
jeżeli są korzystne dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonych i nie wiążą się ze zwyżką zagwarantowanych w Umowie 
składek. Wprowadzenie zmian wymaga akceptacji Ubezpieczającego. 
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4) W przypadku nieosiągnięcia poziomu wymaganej partycypacji, tzn. jeżeli po upływie 3 miesięcy od daty wprowadzenia 
ubezpieczenia liczba ubezpieczonych pracowników będzie niższa niż wymagany poziom partycypacji, Ubezpieczyciel 
będzie miał prawo zaproponować zmianę warunków ubezpieczenia w formie zmiany zakresu świadczeń lub zmiany 
składki. W takim przypadku Ubezpieczający może zaakceptować zaproponowaną zmianę warunków ubezpieczenia lub 
rozwiązać Umowę ubezpieczenia za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

4. W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub opuszczeń w dokumentacji, zgłoszeniach lub realizacji 
Umowy strony uzgodnią sposób ich sprostowania. 

 

 

§ 5 

Poufność informacji 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących 
Ubezpieczającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku 
z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami 
Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 

1) dostępnych publicznie; 

2) otrzymanych przez Ubezpieczyciela, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez 
obowiązku zachowania poufności; 

3) które w momencie ich przekazania przez Ubezpieczającego były już znane Ubezpieczycielowi bez obowiązku 
zachowania poufności; 

4) w stosunku do których Ubezpieczyciel uzyskał pisemną zgodę Ubezpieczającego na ich ujawnienie; 

5) nieobjętych tajemnicą ubezpieczeniową – przekazywanych przez Wykonawcę audytorom, doradcom prawnym, 
finansowym i podatkowym, a także podmiotom z grupy kapitałowej Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Ubezpieczyciela jest wymagane na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczającego o przyczynach i zakresie ujawnionych 
Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres 
poczty elektronicznej Ubezpieczającego, chyba że takie poinformowanie Ubezpieczającego byłoby sprzeczne z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do: 

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz 
dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

5. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały 
dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do 
skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne 
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji 
Poufnych, Ubezpieczyciel bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 
Ubezpieczającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Ubezpieczającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub 
ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 
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7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Ubezpieczyciel bezzwłocznie 
zwróci Ubezpieczającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Informacje 
Poufne konieczne są nadal do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy lub Wykonawca zobowiązany jest do 
ich przechowywania na mocy przepisów prawa. Wtedy Informacje Poufne są zwracane lub niszczone po ustaniu 
tych okoliczności. 

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne 
z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak 
i po jej wygaśnięciu. 

 

§ 6 

Pracownicy Ubezpieczyciela realizujący zamówienie 

1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że osoby wyznaczone do obsługi Umowy będą w okresie wykonywania Umowy zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1040, ze zm.), dalej: „Pracownicy realizujący zamówienie”. 

2. Każdorazowo na żądanie Ubezpieczającego, w terminie wskazanym przez Ubezpieczającego nie krótszym niż 3 dni robocze, 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawarte przez Ubezpieczyciela z Pracownikami 
realizującym zamówienie w sposób nienaruszający przepisów o ochronie danych osobowych.  

3. Nieprzedłożenie przez Ubezpieczyciela kopii umów zawartej przez Ubezpieczyciela z Pracownikami realizującym 
zamówienie w terminie wskazanym przez Ubezpieczającego zgodnie z ust. 2, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę.  

 

§ 7 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela. Kary umowne 

1. Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane przez 
personel, za który ponosi odpowiedzialność na zasadach ryzyka. 

2. Ubezpieczyciel może zostać zobowiązany do zapłaty Ubezpieczającemu kary umownej: 

1) za naruszenie obowiązku zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę, zgodnie z § 6 – w wysokości 1.000 zł 
za każdy stwierdzony przypadek dotyczący danej osoby, 

2) za naruszenie przez Ubezpieczyciela obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 5 – w wysokości 
1.000 za każdy ujawniony przypadek, 

3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar 
umownych. 

 

§ 8 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Ubezpieczyciel –  w odniesieniu do danych osobowych 
wszystkich ubezpieczonych po zebraniu oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych  w zakresie i na 
zasadach opisanych w niniejszej Umowie. W szczególności jest on zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego 
wobec ubezpieczonych, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO. 
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2. W przypadku gdy Ubezpieczający będzie przetwarzał dane osobowe ubezpieczonych w imieniu Ubezpieczyciela, 
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do powierzenia Ubezpieczającemu przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych, 
stosownie do art. 28 RODO.  

3. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel może przechowywać dane osobowe ubezpieczonych w zakresie 
niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym paragrafie zostaną doprecyzowane przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 9.  

Udział podwykonawców 

1 1.  W następujących częściach Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy  podwykonawcom: 

-  ……………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane podwykonawców niezwłocznie po ich wyborze, 
ale nie później niż przed przystąpieniem do realizacji danej części przedmiotu Umowy.  

1 2.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać / wprowadzać ww. podwykonawców pod warunkiem uzyskania 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

2. Umowa ubezpieczenia została zawarta przez Ubezpieczającego za pośrednictwem biura brokerskiego PROSPECTOR 
Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w § 5 nie 
dotyczy przekazywania danych i informacji przez Ubezpieczyciela brokerowi. 

3. Ubezpieczyciel nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich wierzytelności 
wynikających z Umowy, bez zgody Ubezpieczającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową ubezpieczenia będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie spory pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

6. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 
o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w innych okolicznościach przewidzianych 
w przepisach prawa. 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Ubezpieczającego i jeden dla Ubezpieczyciela. 

8. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2) Załącznik nr 2 – Oferta z dnia …………. 

3) Załącznik nr 3 – Ogólne warunki ubezpieczenia. 

 

 

 

 

UBEZPIECZAJĄCY (NIK)     UBEZPIECZYCIEL 


