WZÓR „UMOWA NR ………….”

zawarta w dniu ………………….. r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695), ul. Nowogrodzka 47a,
działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, z późn. zm.), posiadającym REGON: 141032404 oraz
NIP: 7010073777, zwanym dalej „NCBR”, reprezentowanym przez:
Pana/Panią ……………………………………….- działającą/działającego na podstawie upoważnienia
z dnia ….. roku,
(kopia upoważnienia do reprezentowania NCBR stanowi Załącznik nr 1 do Umowy),
oraz
NCBR+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726754, posiadającą NIP:
7010818065 oraz REGON: 369980780, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 złotych,
zwaną dalej „NCBR+”, reprezentowaną przez:
Pana …………………………….. - Prezesa Zarządu,
Panią …………………………….. – Wiceprezes Zarządu
- uprawnionych do łącznej reprezentacji NCBR+
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS NCBR+
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy),
łącznie zwanymi dalej „Zamawiającymi”, a każdy z osobna „Zamawiającym”
a
………………………. zamieszkałą/ zamieszkałym w……………………… (…-…), przy ul. ……..,
posiadającą/ posiadającym nr PESEL: ………………………………., legitymującą/ legitymującym
się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez: …………………., ważnym do:
…………………………, prowadzącą/ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
„…………………………………….”, przy ul. ………………………….., posiadającą/ posiadającym
NIP: ………………….. oraz REGON: ……………………….., zwaną/ zwanym dalej „Wykonawcą”,
lub
………………………… z siedzibą w ……………….., adres: ………………., posiadającą REGON:
…………………. oraz NIP: …………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………, ……….. Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ………………………………,
kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony w całości, zwaną dalej
„Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:
…………………………………..
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik
nr 3 do Umowy),
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”

Strony okazały wzajemnie aktualne umocowanie do reprezentacji celem zawarcia Umowy.
Pełnomocnicy Stron oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa/upoważnienia nie wygasły, ani nie
zostały odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.

Strony Umowy oświadczają, że
Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: „PZP”.
§1 Przedmiot Umowy
1.

Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące
wykonania zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników
i współpracowników NCBR i NCBR+, dalej: „pracowników” oraz członków ich rodzin, dalej:
„Ubezpieczonych”, w tym za pośrednictwem brokera, dalej „Broker”, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”, a w szczególności Szczegółowym Opisem
Przedmiotu Zamówienia, dalej: „SOPZ”, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy oraz z ofertą z
dnia …….…. roku złożoną w postępowaniu przez Wykonawcę, dalej: „Oferta” stanowiącą
Załącznik nr 5 do Umowy, dalej: „Przedmiot Umowy”.

2.

Do Umowy mają zastosowanie:
1)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ….. zatwierdzone uchwałą nr ….. Zarządu Wykonawcy
…… z dnia …..r, stanowiące Załącznik nr 6 do Umowy;

2)

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na wypadek ………
zatwierdzone uchwałą nr …..Zarządu Wykonawcy …… z dnia ……r. stanowiące Załącznik
nr 7 do Umowy;

3)

„Struktura zatrudnienia wg wieku i płci Ubezpieczonych” stanowiąca Załącznik nr 8 do
Umowy.

3.

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy, a warunkami ubezpieczenia Wykonawcy
pierwszeństwo mają zapisy Umowy, chyba że dany zapis ogólnych warunków ubezpieczenia jest
korzystniejszy dla Zamawiającego lub Ubezpieczonych. Wszelkie wątpliwości będą
interpretowane na korzyść Zamawiającego i Ubezpieczonych.

4.

W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
zawarcie umowy ubezpieczenia nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez Zamawiającego
członkostwa w TUW, a w szczególności - ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału

w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki oraz z możliwością
zmniejszenia świadczeń przez towarzystwo. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca
przedłoży statut towarzystwa, który stanowić będzie integralną część umowy ubezpieczenia.1
5.

Umowa będzie realizowana zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381), dalej jako:
„ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej” oraz innymi obowiązującymi
przepisami prawnymi w tym zakresie jak i zgodnie z postanowieniami Umowy.
§2

Czas trwania Umowy

1.

Umowa zostaje zawarta na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy: od 01.02.2020 roku do
31.01.2023 roku (obie daty włączone). Termin realizacji Umowy jest tożsamy z okresem ochrony
ubezpieczeniowej wynikającym z umowy ubezpieczenia i ustala się go na okres 36 (trzydziestu
sześciu) miesięcy od daty jej zawarcia, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.02.2020 r.

2.

Wykonawca zapewni niezmienność na gorsze warunków ubezpieczenia określonych w Ofercie
na cały okres trwania Umowy.
§3 Wynagrodzenie i płatności składek

1.

Miesięczna wysokość składki za jednego Ubezpieczonego wynosi:
1)

…………. zł. w zakresie pakietu V0;

2)

…………..zł. w zakresie pakietu V1;

3)

…………..zł. w zakresie pakietu V2;

4)

…………..zł. w zakresie pakietu V3;

5)

…………..zł. w zakresie pakietu V4;

6)

…………..zł. w zakresie pakietu V5.

2.

Zamawiający zapozna z Ofertą Wykonawcy wszystkich pracowników Zamawiającego, jednak
nie daje gwarancji szacowanej liczby osób, która przystąpi do ubezpieczenia, a Wykonawca nie
będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z tym.

3.

Koszty obsługi administracyjnej ubezpieczenia i koszty czynności brokerskich pokryje
Wykonawca w łącznej wysokości stanowiącej równowartość 15% inkasa składki przez cały okres
trwania Umowy.

4.

Wykonawca będzie przekazywał szczegółową informację o przebiegu ubezpieczenia
za pośrednictwem Brokera, wysyłając zestawienia pocztą elektroniczną do osób wskazanych w §
7 ust. 1 pkt 3 Umowy, w półrocznych okresach ubezpieczenia – narastająco (kolejna informacja
powinna zawierać w sobie także poprzednie okresy). Informacja ta powinna zawierać
przynajmniej rodzaj i numer roszczenia oraz kwotę wypłaconego świadczenia, a w przypadku
odmowy wypłaty świadczenia – opis podstawy odmowy, pozwalający na jednoznaczne
stwierdzenie o zasadności decyzji.

5.

Wysokość składek miesięcznych dla Ubezpieczonych oraz rodzaj i wysokość świadczeń
w złożonej przez Wykonawcę Ofercie będzie niezmienna na gorsze przez cały okres

1

Zapis będzie miał zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy działającego w formie TUW – w pozostałych przypadkach
niniejszy zapis zostanie usunięty.

obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania wszystkich
uruchomionych pakietów ubezpieczenia w niezmienionym na gorsze kształcie do końca okresu
obowiązywania Umowy.
6.

Miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu Umowy stanowi suma iloczynów
wysokości składek, o których mowa w ust. 1 i liczby Ubezpieczonych objętych danym pakietem.

7.

Zamawiający będzie przekazywał składki za pakiet V0 oraz potrącane z wynagrodzenia łącznie
za dany miesiąc kalendarzowy do 29 dnia tego miesiąca (płatność z dołu) przelewem na konto
Wykonawcy. W przypadku dnia wolnego od pracy, przelew nastąpi pierwszego dnia pracującego
przypadającego po dniu wolnym od pracy na wskazany w polisie numer rachunku Wykonawcy.

8.

Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4 Zobowiązania Stron

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że:

1)

posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do
należytego wykonania Umowy;

2)

nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które
mogą uniemożliwić wykonanie Umowy.

W ramach wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego i unijnego;
2) wykonania Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego
charakteru prowadzonej działalności;
3) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środków
zapewniających ochronę danych osobowych oraz zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane
osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru danych osobowych oraz komu
dane te są przekazywane;
4) zabezpieczenia danych Zamawiającego oraz Ubezpieczonych przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego;
5) przygotowania materiałów marketingowych, które będą wsparciem akcji informacyjnej wśród
pracowników Zamawiającego przy pozyskaniu, jak największej ilości osób Ubezpieczonych;
6) zapewnienia wysokiego standardu wykonania Umowy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu stosownego
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia (Polisy) na okres wykonywania
Umowy nie później niż w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od zawarcia Umowy.

4.

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (Polisy) stanowi integralną część
Umowy i nie może wnosić postanowień odmiennych ani dodatkowych niż opisane w Umowie.

5.

Niedostarczenie umowy ubezpieczenia Polisy w terminie określonym w ust. 3 nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.

6.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację Umowy,
w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do jego wykonywania oraz dobór najlepszych
środków i metod, mających na celu zagwarantowanie wysokiej jakości realizację Umowy.

7.

Zamawiający zobowiązują się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania Umowy.

8.

Strony zobowiązują się do należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy,
a także do działania w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów drugiej Strony. Strony
zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o wszelkich okolicznościach mających
istotne znaczenie dla wykonania Umowy.

9.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy za
uprzednią zgodą Zamawiającego.

10.

W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy, Wykonawca ma
obowiązek wskazać części Przedmiotu Umowy, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców.

11.

Zmiana podwykonawcy może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na
piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji o nowym
podwykonawcy.

12.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

13.

Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za
działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

14. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w trakcie
wykonywania Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im przez
Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania
zleconych im przez Wykonawcę zadań.
15. Korzystając w ramach wykonywania Umowy ze świadczeń podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest nałożyć na takiego podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich
zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do
zakresu prac danego podwykonawcy.
16. Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.
§5 Kryterium społeczne
1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, na podstawie
umowy o pracę minimum jednej osoby wykonującej w trakcie realizacji Umowy czynności
obsługi Ubezpieczonych związanych z Przedmiotem Umowy, polegających na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) lub właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania.
2.

Zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 1 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres
realizacji Przedmiotu Umowy tj. przez 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, z zastrzeżeniem, iż
w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną na zasadach, o których mowa
powyżej lub przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed zakończeniem okresu, na jaki została
zatrudniona, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby,
spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 1.

3.

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujących wskazane
w ust. 1, czynności. Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:
1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu;

2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu;

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.

W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę (wraz z zakresem obowiązków wykonywanych przez tę osobę przy realizacji Przedmiotu
Umowy) przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osoby wykonujących wskazane
w ust. 1 czynności, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania przez
Zamawiającego wezwania e-mailem, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, na każde żądanie Zamawiającego, dowodów
potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy, o której mowa
w ust. 1 wraz z imiennym raportem miesięcznym o należnych składkach i wypłaconych
świadczeniach ZUS RCA.

6.

Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopiach, poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

7.

W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu Umowy osoby,
o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, o którym mowa w art.
2 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień dokonania
naruszenia, za miesiąc którego naruszenie dotyczy.

8.

Kara umowna, o której mowa powyżej, będzie naliczana za każdy miesiąc dopuszczenia się przez
Wykonawcę naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w terminie nie dłuższym niż
14 (czternaście) dni roboczych od dnia rozwiązania stosunku pracy przez tą osobę lub przez
Wykonawcę lub podwykonawcę przed zakończeniem okresu, na jaki została zatrudniona,
Wykonawca nie zatrudni na to miejsce innej osoby, spełniającej kryteria, o których mowa w ust.
1.
Wymóg zatrudnienia 1 (jednej) osoby na zasadach, o których mowa w ust. 1 dotyczy osoby
odpowiedzialnej za pracę przy realizacji Przedmiotu Umowy.

9.

§6 Portal do obsługi programu ubezpieczeniowego
1.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia obowiązywania
Umowy, dokonać konfiguracji portalu do obsługi programu ubezpieczeniowego, dalej: „Portal”,
a następnie udostępnić Zamawiającemu wgląd do skonfigurowanego Portalu celem sprawdzenia
poprawności jego przygotowania.

2.

W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od udostępnienia wglądu do Portalu, Zamawiający
zaakceptuje konfigurację Portalu lub zgłosi zastrzeżenia co do jej przygotowania, wskazując
termin na usunięcie stwierdzonych wad lub braków, nie dłuższy niż 3 (trzy) dni robocze od
przekazania zastrzeżeń lub braków. Akceptacja poprawności wykonania konfiguracji Portalu
przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru przygotowanego przez
Wykonawcę.

3.

Protokół odbioru zawiera w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia;
2) nr umowy oraz oznaczenie stron;
3) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania
konfiguracji Portalu, w tym wad lub braków w wykonaniu konfiguracji Portalu;
4) podpisy osób wyznaczonych przez Strony do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy.

4.

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub braki w wykonaniu konfiguracji Portalu
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego
tytułu i zawiadomić Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad lub braków. W przypadku nie
usunięcia wad w terminie 12 (dwunastu) godzin od otrzymania od Zamawiającego informacji
o wadach lub brakach, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych,
o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy.

5.

Po usunięciu wad lub braków zgłoszonych na podstawie ust. 2, Wykonawca sporządza protokół
odbioru bez zastrzeżeń.

6.

Po zaakceptowaniu bez zastrzeżeń konfiguracji Portalu, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą
ustalą datę szkolenia pracowników administracyjnych Zamawiającego, którzy będą obsługiwać
Portal po jej wdrożeniu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przed
uruchomieniem Portalu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

7.

Uruchomienie Portalu u Zamawiającego nastąpi w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia
odbioru Portalu na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3.

8.

Portal będzie zawierał minimum następujące funkcjonalności:
możliwość złożenia deklaracji przystąpienia;
dostęp do informacji o umowie ubezpieczeniowej;
zmiana danych kontaktowych Ubezpieczonych oraz osób uposażonych;
możliwość generowania raportów na podstawie, których będzie obliczana podstawa
rozliczenia miesięcznych składek (narzędzie dla administratora po stronie Zamawiającego);
5) zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego;
6) zarządzanie zgodami marketingowymi i innymi.
1)
2)
3)
4)

9.

Wykonawca zapewni w czasie trwania Umowy stały, bezawaryjny dostęp do Portalu
Zamawiającemu oraz Ubezpieczonym. W przypadku wystąpienia awarii/usterki Portalu,
Zamawiający zgłasza problem do osób ze strony Wykonawcy podanych w § 7 ust. 1 pkt 2
Umowy. Wykonawca gwarantuje, że czas usunięcia awarii/usterki nie przekroczy 12 (dwunastu)

godzin od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia. W przypadku przekroczenia czasu
niedostępności do Portalu Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o
których mowa w § 10 ust. 4 Umowy.
10. Koszty utrzymanie Portalu ponosi Wykonawca. W czasie trwania Umowy Zamawiający wyraża
zgodę na aktualizacje Portalu bez prawa do odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy z tego
tytułu.
§7 Osoby do kontaktów
1.

Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami wyznaczeni są:

oraz ,
1)

ze strony Zamawiającego, jako administratora Portalu do obsługi ubezpieczeniowej oraz do
podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy:
a) Pan/Pani ………………, nr tel. 22 ……………., e-mail: …………….. lub;
b) Pan/Pani ………………, nr tel. 22 ……………., e-mail: …………….. lub;
c) Pan/Pani ………………, nr tel. 22 ……………., e-mail: ……………...

2)

ze strony Wykonawcy do podejmowania bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy,
w tym do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy:
a) Pan/Pani ………………, nr tel. 22 ……………., e-mail: …………….. lub
b) Pan/Pani ………………, nr tel. 22 ……………., e-mail: ……………...

3)

ze strony Brokera, do podejmowania bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy,
w tym administracyjną obsługą Umowy oraz rozliczeniami pomiędzy Wykonawcą a Brokerem:
a) Pan/Pani ………………, nr tel. 22 ……………., e-mail: …………….. lub
b) Pan/Pani ………………, nr tel. 22 ……………., e-mail: ……………...

2. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana danych i osób, o których mowa w niniejszym paragrafie,
następuje w drodze powiadomienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej drugiej
Strony i nie wymaga aneksu do Umowy.
3. Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem Stron
Umowy.
4. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o zmianie osób
koordynujących należyte wykonanie Umowy przez cały okres jej obowiązywania.
§8 Informacje poufne
1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak też wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczące drugiej Strony, otrzymane od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, wyrażone
za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu,
przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane
drugiej Stronie dalej: „Informacje Poufne”.

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to

konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień
Umowy oraz przypadków określonych w ust. 3-6.
3.

Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1-2 nie ma zastosowania do danych
i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
bez obowiązku zachowania poufności;
3) znanych Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności w momencie ich przekazania
przez Zamawiającego;
4) co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

4.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji Poufnych,
Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takiego
żądania i jego okolicznościach towarzyszących.

5.

Jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje Poufne zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla
uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje Poufne są ujawniane, że
nie będą ujawniane dalej.

6.

Powyższe nie dotyczy ujawniania Informacji Poufnych pracownikom Stron, ich pełnomocnikom
oraz osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, którym ujawnienie Informacji
Poufnych będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz przypadków,
gdy ujawnienie Informacji Poufnych będzie wymagane przez przepisy prawa.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania 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 naruszenie tych obowiązków przez
osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

8.

Informacje Poufne otrzymane od Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać
wyłącznie w celu realizacji Umowy.

9.

Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu,
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.
§9 Ochrona danych osobowych

1.

Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę Umowy
danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

2.

Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 7 ust. 1 Umowy, udostępniane będą
drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu
realizacji Umowy. Każda z tych osób posiada prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator
danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

3.

NCBR podaje, że dane, o których mowa w ust. 2 będzie przetwarzał w okresie realizacji Umowy,

oraz iż powołał inspektora ochrony danych,
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl.

z

którym

można

się

skontaktować:

4.

NCBR+ podaje, że dane, o których mowa w ust. 2 będzie przetwarzał w okresie realizacji
Umowy, oraz iż z NCBR+, jako administratorem danych osobowych, można się skontaktować
pod adresem: biuro@ncbrplus.pl.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w niniejszym paragrafie
osobom wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy

6.

W przypadku zbierania danych osobowych w imieniu Zamawiającego Wykonawca spełni
obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”.
§10 Kary umowne

1.

Zamawiający ma prawo żądania zapłaty kar umownych w przypadku:
1) bezzasadnej odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, na podstawie umowy
ubezpieczeniowej lub Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na mocy Umowy któregokolwiek
z Ubezpieczonych - w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek;
2) utraty, zniekształcenia lub ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek
Informacji Poufnych, a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie
Umowy - każdorazowo w wysokości 10.000 zł.

2.

W przypadku stwierdzenia innego niż wyżej wymienione nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości
odpowiadającej kwocie 25% jednomiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy o którym, mowa w
§ 3 ust. 6 Umowy należnego za miesiąc, w którym miało miejsce nienależyte niewykonanie.

3.

W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać zapłaty
kary umownej w wysokości odpowiadającej kwocie 50% jednomiesięcznego wynagrodzenia
Wykonawcy o którym, mowa w § 3 ust. 6 Umowy należnego za miesiąc, w którym miało miejsce
niewykonanie.

4.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu usunięcia awarii/usterki, wad lub/i
błędów w ciągu 12 (dwunastu) godzin Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w
wysokości odpowiadającej 1,5 % jednomiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy o którym,
mowa w § 3 ust. 6 Umowy należnego w miesiącu poprzedzającym naliczenie kary, za każdy
dzień opóźnienia.

5.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę innego terminu wynikającego z Umowy, niż
wskazany w ust. 4 Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości
odpowiadającej 0,5 % jednomiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy o którym, mowa w
§ 3 ust. 6 Umowy należnego w miesiącu poprzedzającym naliczenie kary, za każdy dzień
opóźnienia.

6.

W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji Umowy
Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100.000 zł.

7.

Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

8.

Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia kwot należnych z tytułu kar umownych
z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, choćby którakolwiek z wierzytelności
przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna.
W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty,
Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej
w formie pisemnej.

9.

Termin zapłaty kar umownych, wskazany przez Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty/nocie
obciążeniowej, będzie liczony od dnia doręczenia noty Wykonawcy. Doręczenie może odbywać
się za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty
elektronicznej (skan podpisanej noty) lub faksu, na adresy i numery wskazane zgodnie z § 7 ust.
1 pkt 2 Umowy.

10. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość kary umownej, bądź szkoda powstanie
z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu przysługuje
prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
11. Zapłata kary lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu
Umowy.
§ 11 Możliwość dokonania zmian w Umowie
1.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej
ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Umowy.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie zgodnie z art. 144 PZP oraz
w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami:
1)
2)

zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi
i likwidacji roszczeń i zaoferowania Zamawiającemu wprowadzenia tych zmian w Umowie
- mogą one zostać wprowadzone po akceptacji Zamawiającego, jeżeli są korzystne dla
Zamawiającego lub Ubezpieczonych i nie wiążą się ze zwyżką zagwarantowanych
w Umowie wysokości składek;

3)

stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub opuszczeń w dokumentacji,
zgłoszeniach lub realizacji Umowy - Strony uzgodnią w trybie roboczym sposób ich
sprostowania.

4)

3.

zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do Umowy;

zmiany stawki podatku od towarów i usług;

5)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

6)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

7)

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.)

Każda zmiana Umowy w zakresie wysokości składek z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 5-7

obejmować będzie wyłącznie płatności za tę części Przedmiotu Umowy, których zmiana ta
dotyczy i których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku od towarów i usług, wysokości
minimalnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.
4.

Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7 jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania przez
Wykonawcę Umowy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów
dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej
Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana
Umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów
będących przyczyną waloryzacji.

5.

Dopuszczalne są też inne zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, które są zgodne z art. 144
PZP, w szczególności dopuszczalne są zmiany, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
PZP.
§ 12 Rozwiązanie – Odstąpienie od Umowy

1.

Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1)

zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e PZP;

2)

wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 PZP;

3)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z
naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności, o których mowa w art. 145 PZP, tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

4.

Niezależnie od ust. 3, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku:
1)

gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub narusza jej
postanowienia albo

2)

innych uchybień lezących po stronie Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe,

w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji przez
Zamawiającego o powyższym naruszeniu.
5.

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w § 7 ust. 1 pkt 2
Umowy.
6.

Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar
umownych zastrzeżonych w Umowie.

7.

W przypadku rozwiązania Umowy w jednym z trybów, o których mowa w ust. 3 lub 4 wysokość
wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac
przez niego wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od
Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia
przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku, o którym mowa
w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca
zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy
i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
podstawie Umowy, odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy
w części, w której Przedmiot Umowy został należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z
tego tytułu wynagrodzenie. W przypadku powstania wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy
przez Zamawiającego, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.

8.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie ograniczają Zamawiającemu możliwości
wypowiedzenia Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani na
podstawie warunków ubezpieczenia Wykonawcy, ani nie modyfikują tych przepisów lub
warunków na niekorzyść Zamawiającego.
§ 13 Postanowienia końcowe

1.

Załączniki stanowią integralną część Umowy, z wyjątkiem Załączników nr 1-3.

2.

Umowa została zawarta przez Zamawiającego za pośrednictwem biura brokerskiego Grupa
Brokerska Quantum Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23.

3.

Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku
do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy PZP, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Kodeksu Cywilnego, oraz RODO i ustawy z 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

5.

Wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wynikające z Umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6.

Wykonawca nie może przenieść całości lub części praw, ani też całości lub części obowiązków
wynikających z Umowy.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, że Wykonawca nie może zbyć na rzecz osoby trzeciej
wierzytelności przysługujących mu z tytułu Umowy o wykonanie w stosunku do Zamawiającego,
bez jego pisemnej zgody.

8.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 3 (trzy) dla Zamawiającego
oraz (1) jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
1)

Załącznik nr 1 – Kopia upoważnienia NCBR do zawarcia Umowy;

2)

Załącznik nr 2 – Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS NCBR+;

3)

Załącznik nr 3 – Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy;

4)

Załącznik nr 4 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

5)

Załącznik nr 5 – Kopia Oferty Wykonawcy;

6)

Załącznik nr 6 – Ogólne Warunki Ubezpieczenia;

7)

Załącznik nr 7 – Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na wypadek;

8)

Załącznik nr 8 – Struktura zatrudnienia wg wieku i płci Ubezpieczonych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 8

STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG WIEKU I PŁCI UBEZPIECZONYCH

Struktura wiekowo-płciowa 27.11.2019 r.
NCBR
Płeć

Liczba

Kobieta
23

325
1

24
25
26
27
28
29

3
4
2
4
6
10

30
31
32
33
34
35

8
6
16
18
28
19

36
37
38
39
40
41

22
18
17
21
17
16

42
43
44
45
46
47

13
10
15
10
5
6

48
49
50
51
52
53

4
5
4
3
1
2

54
55
57
58

3
2
1
1

59
61
62
64

1
1
1
1

Mężczyzna
24

111
2

27
28
29
30
31
32

2
2
3
2
3
3

33
34
35
36
37
38

10
8
7
5
7
8

39
40
41
42
43
44

5
6
6
5
5
2

45
46
48
49
50
51

2
1
1
2
1
1

52
53
54
58
61
64

2
2
1
1
2
2

69
70

1
1

Suma końcowa

436

Struktura wiekowo-płciowa 27.11.2019 r.
NCBR+ sp. z o.o.
Płeć
Kobieta
23
24
25
26
27
28

Liczba
143
1
4
4
8
9
4

29
30
31
32
33
34

7
3
5
7
10
9

35
36
37
38
39
40

7
9
3
4
5
2

41
42
43
44
45
46

8
8
8
3
3
3

48
49
51
53
54

2
1
2
2
2

Mężczyzna
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

72
1
2
5
2
5
3
1
2
2
1
2

32

3

33
34
35
36
37
38

5
6
2
6
1
4

40
41
42
44
45
46

1
4
1
2
1
1

47
48
50
51
54
55

1
1
1
1
1
1

56
61
67

1
1
1

Suma końcowa

215

