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UMOWA  

Nr ZP 2/2020  
z dnia …………….. r. 

zawarta pomiędzy: 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu z siedzibą  

przy ul. Kośnego 55, 45–372 Opole, działającym na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod Nr KRS: 0000009878, w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, 

NIP 754-25-54-112, BDO: 000039180 

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: 

Dyrektor – Iwona Rajca-Biernacka, 

a 

 

………………………. z siedzibą w ……. przy ………,  wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……, w …., …. Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem ……., o kapitale zakładowym …… PLN wpłaconym w całości,  

NIP ……, REGON ……. zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowanym przez: 

……………………………………. - ………………….. 

łącznie zwanych też „Stronami”, 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), została zawarta umowa zwana dalej „Umową”,  

o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników 

Zamawiającego oraz członków ich rodzin, zwanymi w dalszej części pracownikami  

lub Ubezpieczonymi.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z warunkami określonymi  

w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy  

oraz z ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. W przypadkach nieuregulowanych w OPZ i ofercie Wykonawcy do Umowy mają zastosowanie: 

1) Ogólne Warunki Ubezpieczenia - OWU (podstawowego i dodatkowych) mające 

zastosowanie do złożonej oferty, 

2) Katalog operacji chirurgicznych, 

3) Warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, 

4) Warunki assistance. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy, a warunkami ubezpieczenia Wykonawcy 

pierwszeństwo mają zapisy niniejszej Umowy. Wszelkie wątpliwości będą interpretowane  

na korzyść Zamawiającego i Ubezpieczonych. 
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§ 2 Czas trwania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta łącznie na okres 24 miesięcy, przy zachowaniu następujących terminów: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy listę pracowników przystępujących do ubezpieczenia 

przed rozpoczęciem miesiąca, od którego Wykonawca rozpocznie świadczenie usług na rzecz 

Zamawiającego, 

2) 24 miesięcy okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 4-7. 

2. Warunki ubezpieczenia zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały  

o ile przynajmniej 50  uprawnionych osób przystąpi do ubezpieczenia.    

3. Jeżeli poziom partycypacji w ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 2 nie zostanie osiągnięty, 

umowa wygaśnie z upływem ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego Wykonawca 

miał rozpocząć świadczenie usług na rzecz pracowników Zamawiającego oraz członków ich 

rodzin, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli Wykonawca oświadczy o zamiarze świadczenia usług grupowego ubezpieczenia na życie 

dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin pomimo nieosiągnięcia poziomu 

partycypacji w ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 2, to przystępuje do realizacji umowy, 

zgodnie ze złożoną ofertą. Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług grupowego ubezpieczenia 

na życie dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin powinno być złożone  

w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania listy pracowników, o której mowa w § 2 ust. 1  

pkt 1). Oświadczenie woli Wykonawcy, powinno zostać złożone zgodnie z art. 61  § 1 kodeksu 

cywilnego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie uruchomiona z pierwszym dniem miesiąca następującym  

po osiągnięciu partycypacji, o której mowa w ust. 2, co zostanie potwierdzone polisą wystawioną 

przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 4. 

 

§ 3 Wynagrodzenie i płatności 

1. Miesięczna wysokość składki za jedną ubezpieczoną osobę wynosi: ...……… zł  

(słownie: ………………………………………………………………...……….……..),  

2. Miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy stanowi iloczyn 

składki, o której mowa w ust. 1 i liczby ubezpieczonych.  

3. Podstawą do naliczania łącznej składki miesięcznej jest aktualny wykaz  ubezpieczonych 

przygotowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy drogą elektroniczną na wskazany 

adres mailowy . Aktualizacja listy ubezpieczonych nie będzie traktowana, jako zmiana Umowy.   

4. Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa ust. 2 płatne będzie co miesiąc, z góry, na podstawie 

polisy i przekazywane będzie przez Zamawiającego na wskazany w ust.6 numer rachunku 

Wykonawcy, do 15 dnia miesiąca, za który składka jest należna. 

5. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym,  

o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia  

1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2357) zawartym w wykazie podmiotów, 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106): 

Nazwa Banku: ………………………………………….. 

Numer Rachunku:  ……………………………………… 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Strona 3 z 7 

 

§ 4 Zarządzanie realizacją Umowy 

1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, upoważniona jest:  

Pani Anna Rosińska tel. 77 44 13 807, e-mail: kadry@rckik-opole.com.pl, natomiast  

do podpisywania wszelkich dokumentów, których wzory stanowią załączniki do umowy, wezwań, 

weryfikacji poprawności wykonywanej umowy, upoważniony jest ze strony Zamawiającego 

Dyrektor RCKiK w Opolu („Nadzorujący”). 

2. W terminie 3 dni od zawarcia Umowy strony przekażą sobie wzajemnie informacje dotyczące osób 

odpowiedzialnych za kontakty pomiędzy stronami oraz adresy korespondencji email, numer/y 

telefonów, numer/y faxów, adresy do doręczeń o ile są różne od określonych w komparycji  

do Umowy.   

3. W przypadku zmiany osoby, danych adresowych lub kontaktowych Strona jest zobowiązana  

do poinformowania o tym drugiej Strony przez osobę wskazaną do kontaktu, w terminie 3 dni  

od daty zaistnienia zmiany.  

4. Wykonawca do obsługi niniejszej Umowy wyznaczy co najmniej 1 osobę realizującą przedmiot 

zamówienia, dalej: „Pracownik realizujący zamówienie”, który będzie odpowiedzialny ze strony 

Wykonawcy za realizację umowy i dostępny w dni robocze, w godzinach 9 – 15. 

§ 5 Poufność informacji 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania  

w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych  

w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy,  

bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami 

Poufnymi”. 

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

a) dostępnych publicznie; 

b) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

c) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy  

bez obowiązku zachowania poufności; 

d) w stosunku, do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego  

o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno 

nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

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

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 

Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach 

w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych 
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osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków 

przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 

trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 

działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. 

Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, 

zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje 

Poufne. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji 

Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu do momentu 

utraty przez te informacje charakteru Informacji Poufnych. 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

W razie konieczności powierzenia danych osobowych do przetwarzania w związku  

z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Strony zawrą odrębną umowę 

powierzenia danych. 

 

§ 7 Zmiany Umowy 

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

ważności formy pisemnej. 

2. Działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian Umowy w następujących przypadkach:  

1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w stosunku do obowiązujących na chwilę 

podpisania Umowy) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w 

zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o publicznej służbie krwi (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1222 z póź. zm), ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869), ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze. zm.), ustawy 

z dnia 3 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1292 ze zm.), 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 381). Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie 

tych zapisów Umowy, do których się odnosi; 

2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie  

i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji zapisów 

Umowy przez Strony; 

3) Dokonania 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 lub obojętne dla 

Zamawiającego lub Ubezpieczonych i nie wiążą się ze zwyżką zagwarantowanych w umowie 

składek; 
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4) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jednak  

nie dłużej niż 12 miesięcy przy zachowaniu tych samych warunków i wysokości stawki 

ubezpieczenia. O zamiarze przedłużenia terminu obowiązywania umowy Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę składając stosowne oświadczenie, nie później niż na 3 miesiące przed planowanym 

terminem zakończenia umowy.  

5) Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu obowiązywania umowy przy 

zachowaniu tych samych warunków i wysokości stawek za ubezpieczenie, jeśli wskaźnik 

szkodowości będzie wyższy niż 80%. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z oświadczenia 

o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości co najmniej 3 miesiące przed planowanym 

terminem zakończenia umowy. 

6) Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego oraz niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, 

w wyżej wymienionych terminach, oznacza automatyczne przedłużenie zamówienia na kolejne  

12-miesięcy, w tym przypadku umowa będzie trwać maksymalnie 36 miesięcy. 

7) Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 i 5 Wykonawca oraz Zamawiający będą składać w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

8) zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) 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 będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, 

wynikającego z zawartej 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.   

3. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. b), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział  

w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia,  

do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 

odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 6) lit. c), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego 

oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę 

zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających 

z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych  

na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę  

z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji 

pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu 

braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

5. Dopuszczalne są też inne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, które 

są zgodne z art. 144 ustawy, w szczególności dopuszczalne są zmiany, które nie są istotne  

w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 
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§ 8 Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, na podstawie oświadczenia 

skierowanego do Wykonawcy w formie pisemnej. 

2. Postanowienia ust. 1 w żadnym przypadku nie ograniczają Zamawiającego  

w możliwości wypowiedzenia Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

ani na podstawie warunków ubezpieczenia Wykonawcy, ani nie modyfikują tych 

przepisów/warunków na niekorzyść Zamawiającego.  

 

§ 9 Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo żądania zapłaty kar umownych w przypadku: 

a) 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; 

b) w przypadku bezzasadnej bądź nieuprawnionej odmowy objęcia ochrona ubezpieczeniową, 

którejkolwiek osoby uprawnionej do takiej ochrony na mocy niniejszej Umowy - w wysokości 

5.000 zł za każdy przypadek; 

c) stwierdzenia innego niż wyżej wymienione naruszania postanowień Umowy przez Wykonawcę 

oraz dalszego ich naruszania mimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia przynajmniej  

7-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń lub usunięcie uchybień, którego bezskuteczny 

upływ uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary - każdorazowo w wysokości 1.000 zł; 

d) rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

lub odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji Umowy - w wysokości 10.000 zł. 

2. 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. 

3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

4. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.  

5. Termin zapłaty kar umownych, wskazany przez Zamawiającego w 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 § 4 ust. 2. W przypadku, w którym nota 

obciążeniowa nie będzie określać terminu zapłaty, termin ten wynosi 7 dni od otrzymania noty przez 

Wykonawcę. 

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w ust. 5, Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 2. 

7. Zapłata kary lub kar umownych, jak również ich potrącenie przez Zamawiającego, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie 

umowy ubezpieczenia nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez Zamawiającego członkostwa  
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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 Wykonawca przedłoży statut towarzystwa, który stanowić 

będzie integralną część Umowy (zapis będzie miał zastosowanie wyłącznie w odniesieniu  

do Wykonawcy działającego w formie TUW – w pozostałych przypadkach zostanie usunięty). 

2. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni  

od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać  

w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory rozpatrywane będą 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025  

z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających 

zastosowanie do niniejszej Umowy zgodnie z jej charakterem oraz RODO i ustawy  

z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.). 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

6. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia  

2) Oferta z dnia ………… roku złożona przez ……..… 

3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia - OWU (podstawowego i dodatkowych) mające 

      zastosowanie do złożonej oferty. 

4) Katalog operacji chirurgicznych. 

5) Warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. 

6) Warunki assistance. 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 


