
Załącznik nr 4 

 
UMOWA GENERALNA 

 

 

 

Zawarta w dniu ..................... r.  w ………………… 

pomiędzy : 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie 

Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków  

NIP: 677 17 03 375 

REGON: 351194736 

 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora - …………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Ubezpieczającym 

a 

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

z siedzibą w ............................................................................................................................. 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

 

przy udziale Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu  przy Alejach Śląskich 1. 

 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 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  Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie na okres 

36 miesięcy, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu 

(Ubezpieczonym są pracownicy oraz uprawnieni członkowie rodzin pracowników 

Ubezpieczającego) ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez 

Ubezpieczającego w SIWZ nr A.I.271-20/15. 

2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej      

jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin Krakowskiego 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. 

 

§ 2 

Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 zawarta zostaje    

na okres 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi ubezpieczeniowej, tj. od 01.10.2015r. do 

30.09.2018r. 

 

§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel potwierdza poprzez wystawienie 

stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Ubezpieczającemu. 

 



§ 4 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) SIWZ  nr A.I.271-20/15; 

b) Oferta Ubezpieczyciela; 

c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

 

§ 5 

1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest 

szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń 

mają zastosowanie postanowienia SIWZ, niniejszej Umowy Generalnej oraz właściwych 

ogólnych warunków ubezpieczeń. 

2. Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają 

pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 

Ustala się, że w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami OWU Ubezpieczyciela a 

SIWZ zastosowanie mają zapisy SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ 

zastosowanie mają postanowienia OWU Ubezpieczyciela. 

 

§ 6 

1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy Generalnej, ustalona   

w  wyniku postępowania przetargowego w wysokości miesięcznej  za jedną osobę 

ubezpieczoną wynosi: ………… (słownie:…………………………………...). 

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

wartości wynikającej z iloczynu ilości osób aktualnie objętych ochroną i stawki składki za 

jednego ubezpieczonego. 

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

przygotowany i przekazany Ubezpieczycielowi. 

4. Składki ubezpieczeniowe przekazywane będą miesięcznie  w  terminie płatności  do 

ostatniego dnia każdego miesiąca za który składka jest należna, na wskazane przez 

Ubezpieczyciela konto. 

5. Nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki w całości lub w części nie powoduje ustania 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a jedynie jej zawieszenie. Wykonawca w takim 

przypadku wzywa Ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości, wskazując co najmniej 

14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki oraz informując o skutku nieprzekazania 

składki. Po uregulowaniu zaległej składki odpowiedzialność zostaje wznowiona i 

ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres zawieszenia. 

 

§ 7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 

do 20% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie 

zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. 

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie 

do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane 

w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 8 

Jeśli w terminie 15 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, do umowy ubezpieczenia 

przystąpi mniej niż 50% pracowników Ubezpieczającego, Ubezpieczającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

 

 



§ 9 

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do 

treści oferty, na   podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: 

1. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów, 

2. Zmiany rachunku bankowego i innych danych stron, 

3. Zmiany okresu realizacji umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego za zgodą 

stron umowy, 

4. Na wniosek Zamawiającego za zgodą obu stron, dopuszcza się możliwość zmian w 

przedmiocie ubezpieczenia w polisach wystawianych na okres wskazany w SIWZ. 

Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum 

ubezpieczenia oraz zakresu działalności Zamawiającego przekazanych przez 

Zamawiającego. 

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3-4, jest złożenie wniosku przez 

Zamawiającego, zawierającego opis zmiany oraz jej uzasadnienie. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 950 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

§ 11 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Ubezpieczającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

zgodnie z przepisem art. 145 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

Spory między Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem wynikające z niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Ubezpieczającego, jeden dla Ubezpieczyciela. 

 

 

 

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

       Ubezpieczyciel                                                                                        Ubezpieczający     


