
 

 
 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Strona 1 z 4 

DZFS-921/11/17               Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
DZFS-921/12/17 
DZFS-921/13/17 
DZFS-921/14/17 
DZFS-921/15/17 
DZFS-921/16/17 
PU-53/2017                                                                                   
   
 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 

 
 

zawarta w  dniu ……….…………..  w Toruniu pomiędzy: 
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 879-017-72-91, 
REGON: 000001324,   

reprezentowanym  przez: 
………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym, 
a    ………………………….…………………………………………………….,  

reprezentowanym  przez: 
………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania procedur,  
o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2017, poz. 1579), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy i wybraniu oferty Wykonawcy jako 
oferty najkorzystniejszej.  
 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług grupowego ubezpieczenia 

następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
odbywających 3 i 4-miesięczne staże zawodowe w ramach projektów: 
1) „Program stażowy dla kierunku KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE”, 
2) „MOC 2.0 - Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa", 
3) „AS KIER UMK - Staż zawodowy jako dostosowAnie Studentów i absolwentów Wydziału 

Chemii UMK do wymogów rynku pracy zgodnie z KIERunkiem studiów”, 
4) „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!”, 
5) „Geokompetencje w praktyce - drogą do sukcesu II”, 
6) „Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym - II edycja (2018-

2019)”, 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje  
w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
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2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) zapytanie ofertowe, 
2) oferta Wykonawcy z dnia … r. , zwana dalej „ofertą”, 

3) dokumenty wystawione przez Wykonawcę, potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, tj. 
polisy ubezpieczeniowe, 

4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej „OWU”):  

……………………………………………………… 

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a OWU, pierwszeństwo mają 
zapisy umowy, chyba że postanowienia OWU są korzystniejsze dla Zamawiającego i/lub 
ubezpieczonego.  

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności ustawa z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), 
ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.) oraz OWU.  

5. Wykonawca zobowiązuje się objąć przedmiotem zamówienia 632 studentów w związku z ich 
uczestnictwem w stażach zawodowych zorganizowanych przez Zamawiającego w ramach 
projektów, o których mowa w ust. 1.  

6. Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do umowy ubezpieczenia liczby osób określonej w ust. 
5. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego poziom rekrutacji na staże może nie osiągnąć 
100%, co będzie skutkować zmniejszeniem liczby osób podlegających ubezpieczeniu. Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za liczbę faktycznie ubezpieczonych osób. Wykonanie przez 
Zamawiającego umowy w niepełnym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi 
podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie 
jest również odstąpieniem od umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
finansowe lub prawne. 

7. Przedmiot umowy obejmuje ponadto udzielenie Zamawiającemu informacji na temat szkodowości 
w ramach niniejszej umowy.  

8. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca udzieli Zamawiającemu informacji o:  
1) wysokości zainkasowanej składki ubezpieczeniowej,  

2) liczbie szkód,  
3) wysokości wypłaconych świadczeń (z wyszczególnieniem, z jakiego tytułu) 

- za okres od początku obowiązywania umowy do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc 
złożenia przez Zamawiającego wniosku o przygotowanie wskazanych informacji, 
a także o wysokości założonych rezerw – według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego 
miesiąc złożenia przez Zamawiającego wniosku o przygotowanie wskazanych informacji. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 8 zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę na 
piśmie, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wniosku. Za datę dostarczenia 
informacji przyjmuje się datę nadania kompletnych informacji listem poleconym w placówce 
pocztowego operatora publicznego lub datę osobistego dostarczenia informacji do siedziby 
Zamawiającego. 

 
§2 

OKRES UBEZPIECZENIA/TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia  
31 grudnia 2019 r. 

2. Okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi: 

1) w wariancie A: nie więcej niż 3 miesiące (do 92 dni), 

2) w wariancie B: więcej niż 3 miesiące lecz nie więcej niż 4 miesiące (93 - 123 dni). 
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§3 
ZASADY UBEZPIECZENIA 

 
1. Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywać Wykonawcy, drogą elektroniczną, listy osób do 

ubezpieczenia, zwane dalej „listami”, zawierające imię i nazwisko, numer Pesel i adres 
zamieszkania każdej osoby do ubezpieczenia. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zamawiający będzie przekazywać listy w terminie nie krótszym niż 10 dni 
przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Wykonawca dopuszcza, aby pierwsza lista została przekazana nie później niż 1 dzień przed 
rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 

4. W terminie 3 dni od otrzymania listy Wykonawca będzie wystawiać imienne polisy, w treści 
których jako ubezpieczający będzie wskazany Zamawiający, a jako ubezpieczony – osoba z listy.  

 
§4 

SUMA UBEZPIECZENIA / WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 
 
1. Wykonawca gwarantuje wypłatę świadczeń w wysokości wskazanej w poniższej tabeli 
 

Ryzyko % sumy 
ubezpieczenia 

z tytułu zgonu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału 
serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy 100% 

za trwałe uszkodzenie ciała - w zależności od rodzaju uszkodzenia  do 100% 
z tytułu złamania kości lub zwichnięcia stawu - w zależności od rodzaju kości lub 
stawu – za pojedynczy uraz  do 11% 

jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu - 
jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z 
dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej  

1,5% 

jednorazowe świadczenie w przypadku nagłego zatrucia gazami, substancjami i 
produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które wymagały 
hospitalizacji  

5% 

z tytułu oparzeń i odmrożeń  do 20% 
z tytułu wstrząśnień mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu  do 3% 
z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń 10% 
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  do 25% 
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych ubezpieczenia do 25% 
zwrot kosztów leczenia  do 30% 
 
2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy suma ubezpieczenia będzie wynosić: ….. PLN dla każdej polisy. 
3. Każda polisa będzie obowiązywać na terenie Europy, z wyłączeniem krajów, w których mają 

miejsce konflikty zbrojne.  
4. Wysokość świadczeń wskazanych wyżej jest niezmienna w okresie obowiązywania umowy. 
5. Zakres ubezpieczenia obejmuje 24 godziny/dobę w okresie odbywania stażu oraz drogę do i ze 

stażu. 
 

§5 
SKŁADKA/WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie suma składek jednostkowych za imienne 

polisy wystawione przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy i wyniesie nie więcej niż: 
……. PLN. 

2. Składki jednostkowe wynoszą zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

1) składka za jednego ubezpieczonego w wariancie A wynosi ................ PLN,  

2) składka za jednego ubezpieczonego w wariancie B wynosi ................ PLN. 
3. Zamawiający dokona przelewu składek za polisy objęte listą na konto Wykonawcy nr 

..................................................... w terminie 7 dni od daty wystawienia polis. 
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4. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

 
§6 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

Umowa może być rozwiązana przez każdą Stronę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, wyłącznie w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez drugą Stronę, pomimo 
pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga dla swej 
skuteczności formy pisemnej i wskazania przyczyn wypowiedzenia umowy. 
 

§7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca utraci zezwolenie na prowadzenie 

działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie objętym niniejszą 
umową. Odstąpienie od umowy w takich okolicznościach następuje w trybie natychmiastowym, 
bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu przyczyny odstąpienia od umowy. 

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 
uzasadnienie.  

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od niej przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie lub dających się przypisać Wykonawcy. 

 
§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz wszelkie oświadczenia woli z nią związane wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

3. Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową składane są przez strony umowy, winny 
być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym (nie 
dotyczy procedury likwidacji szkód). 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
Zamawiający        Wykonawca 
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