Załącznik nr 6 do SIWZ
WZÓR
UMOWA nr …………………………….

zawarta w dniu ...................................... w Warszawie pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673) ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062756, posiadającym numer NIP
525-000-88-09 ;numer REGON 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

a
…………………………………………………… z siedzibą w ……………………………… wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez………………………….. pod numerem KRS:……………………..,
posiadającym
numer
NIP
…………………….
numer
REGON……………………..;
kapitał
zakładowy
w wysokości:……………………………… (opłacony w całości), zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej „Stroną” lub „Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej „ustawa Pzp ”) oznaczenie sprawy: ……………………...

§1
Przedmiot Umowy
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na odpłatne świadczenie przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi grupowego ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz
pracowników Zamawiającego, (w przypadku Pakietu Medycyna Pracy również kandydatów na
pracowników) – zwanych dalej „Uprawnionymi” – w zakresie niżej wymienionych pakietów:
1) Pakiet Medycyna Pracy,
2) Pakiet Podstawowy nr 1 w tym Pakiet Partnerski lub Pakiet Rodzinny,
3) Pakiet Rozszerzony nr 2, w tym Pakiet Partnerski lub Pakiet Rodzinny,
4) Pakiet Rozszerzony Plus nr 3 w tym Pakiet Partnerski lub Pakiet Rodzinny.
Świadczenie usług ubezpieczenia określonych w ust. 1. powyżej będzie wykonywane zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), Ofertą Wykonawcy wraz z Formularzem Cenowym, stanowiącym
odpowiednio Załączniki nr 1 oraz nr 2 i będące jednocześnie integralną częścią Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki z dołożeniem należytej staranności
wymaganej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swej działalności oraz rzetelnie informować
Zamawiającego i jego Brokera, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Umowy o wynikach swojej
działalności.
Usługa ubezpieczenia realizowana będzie na podstawie postanowień Umowy, OPZ, oferty Wykonawcy w
tym Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej również „OWU”), stanowiących integralną część Umowy.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWU a treścią Umowy lub OPZ,
Strony przyjmują, że pierwszeństwo mają Umowa oraz OPZ.
W związku z zawartą przez Zamawiającego Umową na wykonywanie czynności brokerskich z firmą Willis
Towers Watson Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 34 a w Warszawie, NIP: 526 02 10 292
(„Broker”), Broker jest podmiotem pośredniczącym.

AZ-262-44/2018

1

Załącznik nr 6 do SIWZ
WZÓR
7.

W celu wywiązania się z obowiązków związanych z objęciem Uprawnionych ubezpieczeniem w ramach
Pakietu Medycyna Pracy, Wykonawca w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy zobowiązuje się
doprowadzić do zawarcia dodatkowej umowy w zakresie medycyny pracy, na wzorze zaproponowanym
przez Wykonawcę, której Stronami będą Zamawiający, Wykonawca oraz podstawowa jednostka służby
medycyny pracy (dalej: „PJSMP”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie
medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, ze zm.). Warunki umowy w zakresie medycyny
pracy, o której mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, muszą być zgodne z OPZ i Umową, W
przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie medycyny pracy przez którąkolwiek ze Stron, o których
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu albo rozwiązania umowy w zakresie medycyny pracy za
porozumieniem tychże stron, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu inną PJSMP na
warunkach umowy z zachowaniem ciągłości świadczenia usług w tym zakresie.
§2
Uprawnieni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Za Uprawnionego uważa się każdego pracownika pozostającego w stosunku pracy zgodnie z ustawą z dnia
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) w pełnym lub
niepełnym wymiarze czasu pracy oraz kandydatów na pracowników w zakresie Pakietu Medycyny Pracy,
niezależnie od wieku, w tym również osoby, które ukończyły 65 rok życia.
Liczba Uprawnionych objętych ubezpieczeniem będzie zmienna i tym samym w danym miesiącu i w
ramach poszczególnych pakietów w tym Pakietu Medycyna Pracy określana będzie przez Zamawiającego
w cyklicznie aktualizowanym wykazie pracowników Zamawiającego (dalej: „Wykaz Uprawnionych”), który
stanowić będzie integralną część Umowy. Zmiana liczby Uprawnionych objętych ubezpieczeniem nie
stanowi zmiany Umowy.
Zastrzega się, że wykaz Uprawnionych do Pakietu Medycyna Pracy jest zupełnie niezależny od Wykazu
Uprawnionych do pozostałych pakietów, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b)-d) Umowy, przy założeniu, że:
1) nie każdy Uprawniony do Pakietu Medycyna Pracy musi być objęty dodatkowo którymkolwiek z
pakietów wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b)-d) Umowy,
2) żaden Uprawniony nie może być jednocześnie objęty więcej niż jednym pakietem spośród określonych
w § 1 ust. 1 lit. b)-d) Umowy.
Po zawarciu Umowy Zamawiający do 21 dnia miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc objęcia ochroną
ubezpieczeniową przekaże Wykonawcy Wykaz Uprawnionych – zgodny z bieżącymi potrzebami
Zamawiającego – w podziale na poszczególne pakiety w tym na Pakiet Medycyny Pracy. Wykaz
Uprawnionych będzie dodatkowo zawierał aktualizacje informacji dotyczących Uprawnionych, którzy
zadeklarowali rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do wybranego pakietu w poprzednim
miesiącu. Zakres danych niezbędnych dla skutecznego wykonania Umowy, które powinny zostać zawarte
w Wykazie Uprawnionych, zostanie ustalony między Stronami przy przekazywaniu pierwszego Wykazu
Uprawnionych.
Każdy Uprawniony może przystąpić do Umowy w każdym miesiącu jej obowiązywania z zastrzeżeniem, że
wraz z deklaracją przystąpienia do Umowy, wyraża automatycznie zgodę na korzystanie z usługi do końca
okresu jej obowiązywania, i że deklaracja przystąpienia do Umowy może mieć miejsce nie później niż w 11
miesiącu jej obowiązywania z uwagi na § 3 ust 1. Umowy.
Zamawiający zastrzega bezwzględnie, że przy przystępowaniu do ubezpieczenia Uprawnieni nie będą
zobligowani do wypełniania ankiet medycznych. Dotyczy to również ubezpieczenia w zakresie Pakietów
Rodzinnych i Pakietów Partnerskich.
§3
Okres obowiązywania Umowy

1.

2.

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ubezpieczenia (objęcia
ochroną ubezpieczeniową) rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2019 r. i obowiązuje przez okres 12
(dwunastu) miesięcy do dnia 31 grudnia 2019 r., podczas których Uprawnieni oraz członkowie rodzin
Uprawnionych będą objęci ubezpieczeniem w zakresie i na zasadach określonych w Umowie, chyba że
zajdą okoliczności wskazane w § 3 ust. 3 Umowy.
Strony ustalają minimalny poziom partycypacji Uprawnionych ogółem w pakietach wskazanych w § 1 ust 1
pkt b, c, d na poziomie liczby minimum 300 osób, gdzie poziom ten ma zostać osiągnięty nie później niż na
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3.

4.

dzień przekazania aktualizacji Wykazu Uprawnionych przez Zamawiającego do Wykonawcy, o którym to
wykazie stanowi postanowienie § 2 ust 1 i następnych Umowy, przypadający w marcu 2019 r.
W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu partycypacji Uprawnionych, o którym mowa w § 3 ust.
2 Umowy, Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
W trakcie okresu wypowiedzenia Wykonawca będzie kontynuował nieprzerwanie świadczenie usługi. Za
okres ten Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie rozliczane zgodnie z w § 5 i 6 Umowy
§4
Miejsce świadczenia usługi

1.

2.

Usługi medyczne w ramach ubezpieczenia objętego Umową świadczone będą w placówkach medycznych
wskazanych w Wykazie Placówek Medycznych, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. W okresie
obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługuje prawo do aktualizacji Wykazu Placówek Medycznych, bez
konieczności zawierania aneksu do Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o aktualizacji Wykazu Placówek
Medycznych, przysyłając aktualny Wykaz Placówek Medycznych pocztą elektroniczną na adres e-mail
Zamawiającego wskazany w § 7 ust. 1 Umowy.
§5
Wartość przedmiotu Umowy

1. Ustala się, że miesięczna składka za ubezpieczenie określone w Umowie wynosi za poszczególne Pakiety
odpowiednio:
1) Pakiet Medycyna Pracy – [ ● ] zł (słownie: [ ● ]) za Uprawnionego,
2) Pakiet Podstawowy – [ ● ] zł (słownie: [ ● ]) za Uprawnionego,
3) Pakiet Rozszerzony – [ ● ] zł (słownie: [ ● ]) za Uprawnionego,
4) Pakiet Rozszerzony Plus – [ ● ] zł (słownie: [ ● ]) za Uprawnionego,
5) Pakiet Rodzinny Podstawowy [ ● ] zł (słownie: [ ● ]) za rodzinę Uprawnionego,
6) Pakiet Rodzinny Rozszerzony [ ● ] zł (słownie: [ ● ]) za rodzinę Uprawnionego,
7) Pakiet Rodzinny Rozszerzony Plus [ ● ] zł (słownie [ ● ]) za rodzinę Uprawnionego,
8) Pakiet Partnerski Podstawowy [ ● ] zł (słownie: [ ● ]) za Uprawnionego i jego partnera,
9) Pakiet Partnerski Rozszerzony [ ● ] zł (słownie: [ ● ]) za Uprawnionego i jego partnera,
10) Pakiet Partnerski Rozszerzony Plus [ ● ] zł (słownie: [ ● ]) za Uprawnionego i jego partnera
– co jest zgodne z Ofertą Wykonawcy.
2. Wysokości składek w ramach Pakietów, o których mowa w ust. 1, są stałe przez cały okres obowiązywania
Umowy i nie podlegają waloryzacji, a także obejmują wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w związku
z realizacją Umowy na zasadach w niej określonych.
3. Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy przysługuje składka jedynie za osoby zgłoszone przez Zamawiającego
do ubezpieczenia, z uwzględnieniem aktualizacji Wykazu Uprawnionych, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy
4. Strony ustalają, iż składka ubezpieczeniowa płatna będzie w ratach miesięcznych i będzie wynikiem iloczynu
liczby Uprawnionych dla danego Pakietu, zgodnie z aktualnym Wykazem Uprawnionych, i wysokości składki
miesięcznej przypadającej za jednego Uprawnionego, zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.
5. Zamawiający jest ubezpieczającym i pokrywa z własnych środków koszty ubezpieczenia w ramach Pakietu
Medycyna Pracy. Natomiast z tytułu ubezpieczenia Uprawnionych w ramach Pakietów, o których mowa
w § 1 ust. 1 lit. b)-d) składka finansowana jest przez Uprawnionych i pobierana co miesiąc z wynagrodzenia
Uprawnionych, przy czy Zamawiający jest podmiotem który pobiera od każdego Uprawnionego i przekazuje
tę składkę w łącznej wysokości Wykonawcy.
6. Wstępna szacunkowa wysokość składek w całym okresie realizacji Umowy w ramach wszystkich Pakietów
na zasadach opisanych w Umowie, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………., wynosi, …. zł brutto
(słownie: …. złotych).1 Rzeczywiste łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy
będzie uzależnione od faktycznie wykonanych w ramach Umowy usług medycznych.

1

Usługa ubezpieczenia jest zwolniona z VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze. zm.) - art. 43 ust. 1 pkt 37.
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§6
Warunki płatności składki
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykonawca wystawi fakturę za każdy miesiąc ubezpieczenia, nie później niż w terminie 14 dni licząc od
dnia przekazania przez Zamawiającego aktualnego Wykazu Uprawnionych w zakresie, o którym mowa w §
2 ust. 2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć rozliczenie składki w podziale na poszczególne
Pakiety, z wyszczególnieniem łącznej wartości składki, a Pakiet Medycyny Pracy.
Wartość faktury dla Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, obejmuje ratę składki obliczoną zgodnie z § 5
ust. 4 Umowy.
Wszelka korekta Wykazu Uprawnionych przez Zamawiającego zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia
faktury korygującej.
Zamawiający zapłaci składkę za każdy miesiąc ubezpieczenia w terminie 21 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Składka będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym dokonano obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Treść faktury i forma jej wystawienia zostanie ustalona przez Strony w trybie roboczym.
§7
Kary umowne

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% maksymalnej łącznej
wysokości składki, o której mowa w § 5 ust. 6 Umowy.
W przypadku, niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto miesięcznej
faktury, poprzedzającej miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie, za każdy zaistniały przypadek
naruszenia, przy czym Strony przyjmują, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy dotyczy
trzykrotnego niewywiązania się z obowiązków umownych przez Wykonawcę.
Przez nienależyte wykonanie rozumie się, w szczególności niedotrzymanie przez Wykonawcę standardów
logistycznych, medycznych, dostępności do opieki medycznej oraz terminowości opieki medycznej w
zakresie wskazanym w Umowie oraz w OPZ. Stwierdzenie faktu niewykonania bądź nienależytego
wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy będzie poprzedzone zgłoszeniem przez
Zamawiającego reklamacji i uznaniem reklamacji przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
Kary umowne płatne będą w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.
Strony zgodnie ustalają, iż naliczona przez Zamawiającego kara umowna może zostać potrącona z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obliczonego zgodnie z § 5 Umowy.
Wykonawca na pisemne (e-mail) żądanie Zamawiającego ma obowiązek wyraportować liczbę zasadnych
skarg na dostępność usług będących przedmiotem Umowy w danym okresie, jakie wpłynęły do
Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej
kary umownej na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
Procedura Reklamacyjna (dalej: „Procedura”) Wykonawcy2 wiąże Wykonawcę i Zamawiającego w zakresie
nieuregulowanym w Umowie. W terminie 7 dni roboczych, od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wykluczenia stosowania określonych przez Zamawiającego postanowień Procedury,
o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności
pomiędzy postanowieniami Procedury a treścią Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
§8
Komunikacja

1.

2

Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
1) Zamawiający:
e-mail: [ ● ]
2) Wykonawca:
[ ● ],

Jeżeli Wykonawca posiada taką Procedurę.
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[ ● ],
[●]
[ ● ];
3) Broker:
Willis Towers Watson Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 34 a, 02-672 Warszawa,
e-mail: [ ● ].
2.

3.
4.

O każdej zmianie wskazanych adresów dla doręczeń, Strony zobowiązane są niezwłocznie powiadomić się
wzajemnie pod rygorem uznania, że korespondencja wysłana pod ostatni znany adres została doręczona
prawidłowo.
Zawiadomienia lub oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez Strony, powinny być
dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym.
Zmiana danych, o których mowa w ust. 1, nie jest traktowana jako zmiana Umowy, wymaga jednak
poinformowania drugiej Strony w formie określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu.
§9
Zmiany Umowy

1.
2.

Wszelkie zmiany Umowy dokonywane w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp
oraz w okolicznościach przewidzianych w Umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Przewidziana w ust. 1 powyżej możliwość dokonania zmian postanowień Umowy obejmuje w szczególności
możliwość zmiany Umowy (w tym sposób wykonania Umowy, termin wykonania Umowy lub wysokość
wynagrodzenia umownego), w zakresie wynikającym ze skutków zmian lub zaistnienia okoliczności
w następujących sytuacjach:
1) poszerzenia zakresu usług medycznych świadczonych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego bez
podwyższania składki miesięcznej za dany Pakiet;
2) zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach realizowanych lub
przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;
3) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływające na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu
Umowy;
4) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje
ograniczenia korzyści Zamawiającego;
5) zaistnienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;
6) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przy czym:
a) w rozumieniu Umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie
zobowiązania Strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych, nadzwyczajnych,
niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec, w szczególności: strajki, zamieszki,
wojnę, powódź, huragan;
b) w przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone o czas
działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie
pisemnej o wystąpieniu siły wyższej nie później niż w terminie trzech dni od momentu
wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności powoływania się na tę
okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie drugiej Strony o jej zaistnieniu
wówczas termin trzech dni rozpocznie swój bieg od chwili, gdy powiadomienie stało się możliwe.
c) jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, Strony mają prawo odstąpić od
dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia
przez daną Stronę.
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7) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
przy czym wartość zmiany nie może przekroczyć 50% wstępnej szacunkowej wysokości składek brutto,
o której mowa w § 5 ust. 6 Umowy;
8) zastąpienia Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
9) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
10) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wstępnej szacunkowej wysokości składek brutto,
o której mowa w § 5 ust. 6 Umowy;
11) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
§ 10
Działania informacyjno-promocyjne
1.

2.

Zamawiający zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia na terenie Zamawiającego miejsc na
umieszczenie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących usług
objętych Umową.
Wszelkie szczegółowe ustalenia w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Strony podejmą
niezwłocznie po podpisaniu Umowy.
§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są odrębnymi administratorami danych osobowych
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) –
dalej: „RODO” – w odniesieniu do danych osobowych Uprawnionych oraz członków rodzin Uprawnionych
(tj. pracowników Zamawiającego, partnerów życiowych pracowników oraz członków rodzin pracowników),
w zakresie obowiązków Stron związanych z realizacją ochrony ubezpieczeniowej osób Uprawnionych.
Zamawiający udostępnia Wykonawcy przetwarzanie danych dotyczących osób, o których mowa w ust. 1, w
celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują
następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, wybór pakietu.
Udostępnienie Wykonawcy Wykazu Uprawnionych, korzystających z ochrony w ramach Pakietów
określonych w §1 ust. 1 lit. b-d, poprzedzone będzie zebraniem pisemnych oświadczeń o chęci
przystąpienia do określonego pakietu ubezpieczeniowego od każdej osoby uwzględnionej w Wykazie
Uprawnionych.
Strony zobowiązują się spełniać wszystkie wymogi nałożone przez RODO.
Strony oświadczają, że dysponują wykwalifikowaną kadrą i podejmą środki techniczne
i organizacyjne właściwe dla odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
stosownie do art. 32 RODO.
Przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie pomiędzy Stronami w sposób zapewniający ich
należytą ochronę i zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi. Strony zapewniają, że osoby
upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.
Przekazywanie danych osobowych będzie dokonywane w formie określonej w Umowie, zapewniającej
bezpieczeństwo danych oraz potwierdzenie nadania i odebrania wiadomości, a w przypadku braku
możliwości wykorzystania formy elektronicznej, w formie papierowej dokumentowanej protokołami
przekazania podpisywanymi przez upoważnionych reprezentantów obu Stron.
Strony zobowiązują się w szczególności do:
1) przetwarzania udostępnionych danych osobowych, zgodnie z Umową oraz zgodnie z przepisami RODO,
w tym podejmowania działań zapobiegających dostępowi do danych osobowych przez osoby
nieupoważnione w trakcie i po wykonaniu Umowy,
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2) powstrzymania się od przetwarzania udostępnionych danych osobowych w innym celu oraz w
szerszym zakresie niż jest to określone w niniejszej Umowie,
3) zachowania poufności przetwarzanych w ramach Umowy danych osobowych.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.

2.

3.
4.
5.

W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
ustawy Pzp, ustawy Kodeks cywilny i ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku z realizacją Umowy.
W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże się niemożliwe, zostanie on
poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Integralnymi składnikami Umowy są:
1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z udzielonymi w postępowaniu odpowiedziami na
pytania Wykonawców (zmiany i wyjaśnienia);
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem Cenowym;
3) Załącznik nr 3 - Wykaz Placówek Medycznych;
4) Procedura reklamacyjna Wykonawcy;
5) Ogólne Warunki Ubezpieczenia
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