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UMOWA 

……….. 

Projekt 

 

Zawarta, w dniu ________________ rok, pomiędzy: Uniwersytetem Opolskim z siedzibą  

w 45-040 Opole,  Pl. Kopernika 11A, NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382, zwanym dalej 

Zamawiającym, którego reprezentuje: Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego – Zbigniew 

Budziszewski przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Uniwersytetu Opolskiego  

– Konstantego Gajdy 

a ________________________ zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: 

_____________________ 

łącznie zwanych Stronami 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) na czas stażu dla … uczestników programów stażowych, w ramach projektu 

„Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 

Opolskiego” w drodze  zakupu polisy ubezpieczeniowej (dalej zwana jako polisa 

ubezpieczeniowa), w następstwie których uczestnik projektu, biorący udział w jego realizacji, 

doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł,  przez cały okres  odbywania stażu, łącznie 

z dojazdem i powrotem na staż / z dojazdem i powrotem z wizyty studyjnej, zgodnie z opisem 

przedmiotu umowy, tj.  załącznikiem nr 1A do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy finansowany jest z projektu pn. „Stażysta z doświadczeniem – staże dla 

studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest nr POWR.03.01.00-00-

S010/17-00. 

3. Wykonawca jest podmiotem posiadającym pozwolenie wydane zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 poz. 381 ze 

zm.). 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy dołożeniu należytej staranności, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu odpowiednich norm i standardów 

jakościowych. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do: 

5.1. ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej, zgodnie z Rozporządzeniem 

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); z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.),; 
5.2. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których Wykonawca powziął wiadomość w 

trakcie realizacji umowy, i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do 

wykonania umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interesy Zamawiającego 

lub uczestników projektu, w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, niezależnie od 

formy przekazania tych informacji oraz ich źródła; 

5.3. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z osób, przy pomocy 

których wykonuje umowę, nie ujawni informacji, o których mowa w pkt 5.1., ani ich źródła 

zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia 

Zamawiającego. 
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§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: sukcesywnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 

trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego [ 31.10.2019 ] roku. 
2. Wykonawca po zawarciu umowy (przy uwzględnieniu terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy) sukcesywnie będzie otrzymywał listy uczestników projektu mających podlegać 

ubezpieczeniu. Uczestnicy projektu rozpoczynają staż oraz wizyty studyjne w różnych terminach i 

zgodnie z tymi terminami Wykonawca sukcesywnie będzie otrzymywał listę z osobami 

(uczestnikami projektu) mającymi podlegać ubezpieczeniu.  

3. Ubezpieczenie  zgłaszanych do ubezpieczenia uczestników projektu, musi nastąpić w „czasie 

wystawienia polisy” wynoszącym maksymalnie 4 dni robocze (dni wskazane przez Wykonawcę 

w ofercie). 

4. „Czas wystawienia polisy” jest terminem, w którym Wykonawca zobowiązany jest przygotować i 

wystawić polisę ubezpieczeniową, dla uczestników projektu, którzy zostali wskazani przez 

Zamawiającego w przekazywanych sukcesywnie Wykonawcy listach uczestników projektu 

kierowanych do ubezpieczenia. Czas wystawienia polisy będzie liczony od przekazania przez 

Zamawiającego wyżej wymienionej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej (lub pisemnie 

lub faksem.  

5. Strony ustalają, że dniem objęcia uczestnika projektu ubezpieczeniem, o którym mowa 

w postanowieniach umowy, jest wskazany na polisie dzień rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.  

6. Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy zostają wyznaczeni: 

Ze strony Zamawiającego: ____________, tel.: _____________. 

Ze strony Wykonawcy: ____________, tel.: ______________. 

7. Wykonawca potwierdzi objęcie uczestnika projektu ubezpieczeniem, odpowiednią polisą 

/polisami/.  

8. Dniem zawarcia umowy, jest dzień wskazany w komparycji umowy, od którego rozpoczyna się 

bieg terminu wykonania przedmiotu zamówienia.  

9. W przypadku rozbieżności zapisów niniejszej umowy, a treścią wystawianej każdorazowo polisy 

wraz z innymi ewentualnymi dokumentami do których się będzie odwoływać, za nadrzędne ustala 

się zapisy niniejszej umowy. 

 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

maksymalne w złotych brutto (w tym podatek VAT i inne należności publicznoprawne zgodnie 

z obowiązującymi przepisami), w wysokości: _________ 00/100 [___,__] złotych brutto. 

2. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników jakiejkolwiek części projektu, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia, określonego ust. 1. 

Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość wynikającą z iloczynu liczby uczestników 

projektu (o które zmniejszy się zakres przedmiotu umowy) i ceny wynagrodzenia Wykonawcy za 

jedną [ 1 ] osobę (określonej przez Wykonawcę). 

3. Składka należna od jednego ubezpieczonego w wymiarze stażu: : 
3.1. 4 tygodnie – 140h/os.+2 dni wynosi ………. 00/100  złotych brutto Usługa zakupu polisy 

ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla … studentów 

(Uczestników Projektu) z Wydziału Ekonomicznego ). 

4. Suma ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego wynosi _______________ zł. 

5. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbywać się będą na podstawie wystawianych sukcesywnie  

przez Wykonawcę polis. Podstawą płatności jest otrzymanie oryginału polisy przez 

Zamawiającego, a nie fakt sporządzenia dokumentu (potwierdzający fakt ubezpieczenia). Płatność 

nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania (w oryginale) przez Zamawiającego 

prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym polisy. 

6. Jeżeli polisa wskazana § 3 ust. 5 umowy zostanie błędnie sporządzona,  Zamawiający zwróci się 

do Wykonawcy o wystawienie poprawnego dokumentu, a termin zapłaty liczony będzie od dnia 

doręczenia Zamawiającemu poprawnego dokumentu w oryginale, przy jednoczesnym zachowaniu 

zapisów, o których mowa w § 2 ust. 5 
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7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści polisy. 

8. Datą zapłaty jest dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku. 

 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w formie aneksu do umowy, za zgodą 

obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy nie może 

dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, może nastąpić 

poprzez zmniejszenie przedmiotu umowy w części (w przypadku zrekrutowania mniejszej liczby 

uczestników projektu).  

4. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 - 3 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania zmniejszonego zakresu usługi stanowiącego przedmiot umowy, ustalonego na 

podstawie sukcesywnie przekazywanych przez Zamawiającego list uczestników projektu 

kierowanych których należy ubezpieczyć.  

5. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy zostanie 

dokonane w oparciu o sumę liczby osób zgłoszonych przez Zamawiającego do ubezpieczenia. 

6. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa § 4 ust. 2-5 umowy powodować 

będzie zmniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Zmiany dokonane na podstawie zapisów § 4 ust. 2-6 umowy nie będą traktowane przez strony 

jako częściowe rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, natomiast zmieniona w ten sposób 

umowa nadal będzie rozumiana i traktowana jako umowa o świadczenie usługi. 

8. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy ubezpieczenia, a treścią polis lub 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, decyduje treść Umowy.  

9. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników usługi stanowiącej przedmiot umowy, 

Zamawiający ma prawo do proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 

(na podstawie stawek określonych w § 3 ust. 3 umowy) 

10. Polisa będzie wystawiona na Zamawiającego (Ubezpieczyciel). W treści polisy określone zostaną 

dane osoby ubezpieczanej (Ubezpieczony). 

 

§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada 

Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciu [ 10 ] 

procent [ % ]  wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciu [ 10 ] 

procent [ % ] wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciu [ 10 ] 

procent [ % ] wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciu [ 10 ] 

procent [ % ] wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1.umowy.  

5. W przypadku wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy, z opóźnieniem, za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwóch 

[ 2 ] procent [ % ] wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

6. W każdym przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje swoje obowiązki 

określone w załączniku nr 1A umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną 

w wysokości do pięciu [ 5 ] procent [ % ] wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 

umowy.  

7. W przypadku nie dochowania przez Wykonawcę „czasu wystawienia polisy” Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwóch [ 2 ] procent [ % ] wynagrodzenia, 

określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
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8. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonywania obowiązków określonych w załączniku 

nr 1A do umowy, kary umowne mogą być nakładane przez Zamawiającego wielokrotnie –

 za każde naruszenie osobno i w każdym przypadku wymiar kary może wynosić do pięciu [ 5 ] 

procent [ %  ]  wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy (odpowiednio do części). 

9. Organizacja usługi stanowiącej przedmiot umowy musi być zgodna z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane 

osobowe uczestników projektu stanowiącej przedmiot umowy wyłącznie w zakresie oraz 

wyłącznie w celu związanym z realizacją umowy - z poszanowaniem przepisów określonych 

w § 1 ust. 5 pkt. 5.1. umowy.  

11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w § 5 ust. 12 

umowy  Wykonawca niniejszym zrzeka się roszczeń o odszkodowanie w zakresie utraconych 

korzyści. 

13. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej 

szkody, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

14. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. O stwierdzonym 

naruszeniu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  

15. Za rażące naruszenie warunków umowy uważa się w szczególności:  

15.1. Niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy. 

15.2. Zatrudnienie przy realizacji umowy kadry nieposiadającej wymaganego wykształcenia, 

kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania).  

15.3. Niezrealizowanie przedmiotu umowy lub nienależyte, czyli niezgodne z umową, jego 

wykonywanie. 

15.4. Pobieranie opłat od uczestników projektu. 

15.5. W przypadku odmowy ubezpieczenia jakiegokolwiek uczestnika projektu. 

15.6. Braku prowadzenia koniecznej dokumentacji wynikającej ze świadczonej usługi. 

16. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od 

Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

17. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie trzydziestu [ 30 ] dni od dnia zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 16 umowy. 

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do ewentualnego odstąpienia od niniejszej umowy 

z zachowaniem jedno- [ 1 ] miesięcznego terminu wypowiedzenia, następującego po miesiącu 

w którym doręczono Wykonawcy wypowiedzenie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 

wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

2. Brak uczestników projektu, strony zgodnie uznają za ważny powód odstąpienia od umowy. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy świadczenia w zakresie już spełnionym nie podlegają 

zwrotowi, a świadczenia jeszcze nie spełnione nie podlegają spełnieniu. 

4. Odstąpienie od umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do wykonania 

obowiązku, który zdaniem Zamawiającego nie jest wykonywany lub jest wykonywany 

nienależycie. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej 

i wskazania przyczyny odstąpienia. 

6. Odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu 

kar umownych, jak również obowiązki wskazane w § 1 ust. 5 umowy. 
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§ 7 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień umowy będą rozpatrywane 

przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, a językiem autentycznym jest język 

polski.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch [ 2 ] jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym [ 1 ] 

dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający:                          Wykonawca: 


