
 
 

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW  

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE  

ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN NR A-ZP.384.118.2021 

 

zawarta w dniu  24 sierpnia 2021 roku w Szczecinie pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-453 Szczecin, 

NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez: 

- JM Rektora US prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego 

przy kontrasygnacie 

- Kwestora US             mgr Andrzeja Kucińskiego 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym albo Ubezpieczającym 

a:  

Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła 

II 24 (adres do korespondencji: Oddział Szczecin ul. Farna 1), wpisaną do rejestru prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000030211, posiadającą NIP 527-020-60-56, REGON 

010572705, 

reprezentowaną przez: 

- Dyrektora Sprzedaży Korporacyjnej  Marka Głaska 

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą albo Ubezpieczycielem 

  

przy udziale brokera ubezpieczeniowego  Kancelaria Brokerska Comperium Sp. z o.o. 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „Ustawą” oraz w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę grupowego 

ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin Uniwersytetu Szczecińskiego strony 

zawierają Umowę Generalną, o następującej treści:  

§ 1. 
1. Przedmiotem Umowy Generalnej jest udzielanie Ubezpieczonym (pracownikom oraz 

uprawnionym członkom rodzin pracowników Ubezpieczającego) przez Ubezpieczyciela ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Ubezpieczającego w SWZ nr A-

ZP.381.39.2021.WB. 

2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej jest 

grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników 

Ubezpieczającego. 

§ 2. 
1. Umowa Generalna zawarta zostaje na czas określony 36 miesięcy tj. od 01.01.2022 r. do 

31.12.2024 r.  

2. W okresie trwania umowy określonym w ust. 1 świadczona będzie przez Ubezpieczyciela 

ochrona ubezpieczeniowa określona w § 1 Umowy Generalnej. 

§ 3. 
Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel potwierdzi poprzez wystawienie polisy 

ubezpieczeniowej zgodnej z ofertą złożoną Ubezpieczającemu.  

§ 4. 
Integralną część Umowy Generalnej stanowią:  

1) SWZ nr A-ZP.381.39.2021.WB;  

2) Oferta Ubezpieczyciela na formularzu ofertowym wg Załącznika nr 1 do SWZ;  

3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie;  

4) Ogólne Warunki Grupowych Ubezpieczeń Dodatkowych;  
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5) Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu;  

6) Warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.  

§ 5. 
1. Zakres umów ubezpieczenia zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest 

szczegółowo w SWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mają 

zastosowanie postanowienia SWZ, Umowy Generalnej oraz właściwych ogólnych warunków 

ubezpieczeń Ubezpieczyciela, zwanych dalej „OWU”.  

2. Warunki określone w SWZ i Umowie Generalnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami 

zawartymi w OWU. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWU 

Ubezpieczyciela a SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ. W sprawach nieuregulowanych w SWZ 

zastosowanie mają postanowienia OWU Ubezpieczyciela.  

§ 6. 
1.  Składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy Generalnej, ustalone 

w wyniku postępowania przetargowego naliczane są za okres miesiąca za jedną osobę 

ubezpieczoną i wynoszą:  

WARIANT I: 49,50 PLN (słownie złotych: czterdzieści dziewięć 50/100),  

WARIANT II: 69,70 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć 70/100).  

2. Suma składek za każdy miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej nie może przekroczyć 

wartości wynikającej z iloczynu liczby osób aktualnie objętych ochroną w ramach  WARIANTU 

I i II  oraz stawki składki za jednego ubezpieczonego w WARIANCIE I albo II. 

3. Łączna maksymalna wartość umowy zostaje określona na kwotę 3 073 888,80 PLN (słownie 

złotych: trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem 80/100). 

4. Podstawą do naliczania składki jest comiesięczny, imienny wykaz osób ubezpieczonych 

przygotowany przez Ubezpieczającego.  

5. Składki ubezpieczeniowe przekazywane będą miesięcznie w terminie płatności do ostatniego dnia 

każdego miesiąca, za który składka jest należna, na wskazane przez Ubezpieczyciela konto.  

6. Nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki w całości albo w części w terminie wskazanym 

w dokumentacji przetargowej lub ubezpieczeniowej nie powoduje ustania odpowiedzialności 

ubezpieczeniowej Ubezpieczyciela, nie ma wpływu na uprawnienia ubezpieczonego, jak również 

nie powoduje przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel w takim 

przypadku wzywa Ubezpieczającego do zapłaty składki (albo jej części), wskazując co najmniej 

14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki (albo jej części) oraz informuje o skutku 

nieprzekazania składki. 

§ 7. 
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu Umowy Generalnej stosownie do art. 95 

ust. 1 i 2 Ustawy, zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.  

2. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w 

terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania będzie zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopie umów 

o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1320 ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm). 

3. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w 

terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania przedkładał będzie Zamawiającemu raport 

stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu 

wynagrodzenia oraz dowody odprowadzenia składek ZUS.  

4. Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 

powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.  

5. Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa  
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w zapisach poprzedzających, służące Zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 

95 ust. 2 Ustawy nie narusza przepisów 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) (Dz. Urz. 2016.119.1 

UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących 

czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz 

Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych 

osobowych pracowników. 

§ 8. 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na 

niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest łączna 

maksymalna wartość Umowy Generalnej określona w § 6 ust. 3 Umowy Generalnej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy Generalnej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% łącznej maksymalnej wartości umowy; 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% łącznej maksymalnej 

wartości umowy; 

3) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności objęte przedmiotem 

umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wysokości 

iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy 

w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą 

osobę. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca 

kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując 

że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej; 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 15,16 – 0,01% łącznej 

maksymalnej wartości umowy za każde zdarzenie. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 

ograniczona jest do 20% łącznej maksymalnej wartości Umowy Generalnej określonej w § 6 ust. 

3 Umowy Generalnej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody jeżeli szkoda przewyższa naliczoną karę umowną. 

5. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 

6. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

albo bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania  

do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

7. Kary umowne są od siebie niezależne i stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich 

naliczenia. 

§ 9. 
Jeśli od dnia rozpoczęcia świadczenia przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej, tj. od 

01.01.2022 r. do ubezpieczenia nie przystąpi grupa co najmniej 1.000 ubezpieczonych 

Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy Generalnej w trybie 

natychmiastowym.  

§ 10. 
1. Poza przesłankami określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego i w § 9 Umowy Generalnej 

Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Generalnej w razie zaistnienia 
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istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy Generalnej nie leży w interesie 

publicznym lub jej dalsze wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia. Odstąpienie od Umowy Generalnej w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy.  

2. Odstąpienie od Umowy Generalnej następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawiera uzasadnienie. 

§ 11. 
1. Strony Umowy Generalnej przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów 

kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania 

zawartej Umowy Generalnej (lub zawartych w jej ramach umów ubezpieczenia) lub podjęcia 

działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b 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) 

(Dz. Urz. 2016.119.1 UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: RODO.  

2. Strony Umowy Generalnej przetwarzać będą również dane osobowe wskazane wyżej w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 

§ 12. 

1. Umowa Generalna jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy Generalnej oraz po jej 

wygaśnięciu albo rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe – chronione  na podstawie 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) (Dz.Urz. UE z 

2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.); 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze 

zm.); 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 

3. Informacje,  o  których  mowa  w  ust. 2 zwane  są  dalej  „informacjami  prawnie chronionymi". 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada  wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa 

informacji prawnie chronionych na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, 

na jego żądanie, stosowną dokumentację. 

5. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych 

przepisów prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu Umowy 

Generalnej. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie albo 

powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu Umowy Generalnej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień Umowy Generalnej z zachowaniem 

należytej staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy – zarówno w trakcie 

trwania Umowy Generalnej, jak i po jej ustaniu – wszelkich informacji i danych osobowych, nie 

będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją Umowy Generalnej. 

8. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu 

innym niż należyte wykonanie Umowy Generalnej, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że 

Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach realizacji 

których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa w niniejszym paragrafie, 

nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na nim w związku z zapisami 

tego paragrafu. 

10. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych 

przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci 

teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje 

prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji. 

11. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w 

całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta 

zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku. 

12. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie 

chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu 

umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych. 

13. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego 

wykonania Umowy Generalnej. 

14. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na 

rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub 

grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w związku z naruszeniem ww. 

przepisów. 

§ 13. 
1. Zmiany Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia zawartych w jej ramach wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy Generalnej następujące 

zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy Generalnej, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy Generalnej. 

3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 6 Umowy Generalnej (w zakresie wysokości składek), w formie pisemnego 

aneksu, każdorazowo w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Zmiana Umowy Generalnej następuje z inicjatywy Wykonawcy poprzez przedstawienie 

Zamawiającemu propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany. 

5. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o których 

mowa w ust. 3 kosztu zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia. 

6. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy Generalnej będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem). 
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7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie 

obejmować wyrównania za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3, lecz 

nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 4. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 

a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 

pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy Generalnej 

przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub 

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym 

lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy Generalnej. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy Generalnej.  

12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 

w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy Generalnej, 

w tym w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy 

Generalnej oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy Generalnej oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w 

ust. 3 pkt 3 lub 4. 

13. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4, strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

14. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym   

zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

4. W takim przypadku przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio. 
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15. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest także dopuszczalna w przypadku zmiany 

innych kosztów wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy niż wskazane w poprzednich 

ustępach. Strony ustalają, iż miernikiem zmiany kosztów jest przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw publikowane przez Główny Urząd 

Statystyczny, które na grudzień 2020 r. wynosiło według GUS 5.973,75 zł brutto.  

16. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w poprzednim ustępie 

będzie następowała w okresach 12 miesięcznych obliczanych od miesiąca w którym zawarto 

umowę. Jeżeli na koniec 12-to miesięcznego okresu wskaźnik wynagrodzenia, o jakim mowa w 

ust. 15 wzrośnie co najmniej o 20% w porównaniu do wskaźnika bazowego, to jest to podstawą 

do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku aktualizacji podstawy 

wskazanej w poprzednim zdaniu strony mogą wprowadzić zmianę wynagrodzenia po uprzednim 

przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowych kalkulacji obrazujących, czy i w jakim stopniu 

zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty realizacji umowy. Zamawiający oceni 

przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości 

wynagrodzenia albo odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje stanowisko. 

17. Zmiana Umowy Generalnej nastąpić może również w przypadkach określonych w art. 455 PZP. 

18. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień ust. 15,16 o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia nie może przekroczyć kumulatywnie 3% wysokości składek w poszczególnych 

wariantach oraz wartości Umowy Generalnej wskazanej w § 6 ust. 3 Umowy Generalnej. 

19. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 14. 
W sprawach nieuregulowanych Umową Generalną mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) w tym 

w szczególności przepisy dotyczące umów ubezpieczenia (tytuł XXVII kodeksu cywilnego); 

2) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1130); 

3) ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1881 ze 

zm.) a także dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy 

A-ZP.381.39.2021.WB. 

§ 15. 
Spory między Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem wynikające z niniejszej Umowy Generalnej 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Ubezpieczającego.  

§ 16. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz 

jeden dla brokera.  

  

UBEZPIECZAJĄCY     UBEZPIECZYCIEL 
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