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UMOWA UBEZPIECZENIA 

zawarta w dniu ......................... r. w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Strony umowy: 

Miasto Piotrków Trybunalski, 

REGON: 590648468 

Numer NIP: 771-27-98-771 

reprezentowany przez: 

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

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

zwany dalej Zamawiającym, 

 

oraz 

 

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

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

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

zarejestrowany w ....................................................................................................... 

KRS ................................. NIP ......................................................  

wysokość kapitału zakładowego: ............................................................................... 

reprezentowany przez: 

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

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

zwany dalej Wykonawcą 

a  łącznie Stronami. 

 

Strony zawierają niniejszą umowę ubezpieczenia w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych j.t. (Dz.U. z 2011 

r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych oraz członków ich rodzin. 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i 

jednostek organizacyjnych oraz członków ich rodzin, na warunkach określonych w niniejszej umowie i 

zobowiązuje się spełnić określone w umowie świadczenia w razie zajścia przewidzianych w umowie 

wypadków ubezpieczeniowych, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić umówioną składkę ubezpieczeniową. 

3. Integralną część niniejszej umowy ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 1 składający się z postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami do SIWZ oraz Załącznik nr 2 

będący ofertą złożoną przez Wykonawcę w dniu .................... r. (oferta). 

4. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i ofercie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczeń będące 

załącznikiem do oferty (zwane dalej o.w.u.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

5. W przypadku sprzeczności o.w.u. z treścią SIWZ, decyduje treść SIWZ oraz oferta. 
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§ 2  

1. Składki przekazywane będą miesięcznie do 20-ego dnia miesiąca, za który jest należna na wskazane konto 

bankowe Wykonawcy. 

2. Podstawą do naliczenia składki są imienne wykazy osób ubezpieczonych przygotowywane przez 

Zamawiającego wraz z deklaracjami oraz listy osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia. 

3. Wysokość składki miesięcznej za jednego ubezpieczonego jest niezmienna przez cały okres trwania umowy 

ubezpieczenia. 

4. W przypadku zaległości w przekazaniu całości lub części składek, Wykonawca wezwie Zamawiającego do 

uzupełnienia zaległości wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki oraz 

poinformuje o skutkach nie przekazania składki w wyznaczonym dodatkowym terminie. 

 

§ 3  

1. Zakres ubezpieczenia i odpowiadające wysokości świadczeń z uwzględnieniem kumulacji. 

1) Podgrupa 1 

Ryzyko 

Wysokość świadczenia 

Świadczenie z 

danego ryzyka 

Świadczenie 

skumulowane 

Pakiet ochronny 

Zgon ubezpieczonego 40 000 40 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 40 000 80 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 40 000 120 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 120 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy - 160 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 16 000 56 000 

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 4 000 

Pakiet zdrowotny 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym 

wypadkiem – za 1% uszczerbku 
320 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub 

udarem mózgu – za 1% uszczerbku 
320 

Poważne zachorowania ubezpieczonego 5 000 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 40,00 40,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100,00 100,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 20,00 120,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 20,00 120,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy 

pracy 
- 140,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 20,00 60,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego – świadczenie za każdy dzień 

rekonwalescencji 
20,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego – świadczenia jednorazowe za pobyt na OIT 400,00 

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – I klasa 1 250 

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – II klasa 750 

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – III klasa 250 
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Pakiet rodzinny 

Zgon współmałżonka ubezpieczonego 16 000 16 000 

Zgon współmałżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 8 000 24 000 

Urodzenie dziecka 1 500 

Zgon noworodka ubezpieczonego 3 000 

Zgon dziecka ubezpieczonego 2 500 

Zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka ubezpieczonego 2 000 

 

2) Podgrupa 2 

Ryzyko 

Wysokość świadczenia 

Świadczenie z 

danego ryzyka 

Świadczenie 

skumulowane 

Pakiet ochronny 

Zgon ubezpieczonego 50 000 50 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 50 000 100 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 50 000 150 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 50 000 150 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy - 200 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 25 000 75 000 

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 4 000 

Pakiet zdrowotny 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym 

wypadkiem – za 1% uszczerbku 
400 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub 

udarem mózgu – za 1% uszczerbku 
400 

Poważne zachorowania ubezpieczonego 7 000 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 45,00 45,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 112,50 112,50 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 22,50 135,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 22,50 135,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy 

pracy 
- 157,50 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 22,50 67,50 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego – świadczenie za każdy dzień 

rekonwalescencji 
22,50 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego – świadczenia jednorazowe za pobyt na OIT 450,00 

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – I klasa 1 250 

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – II klasa 750 

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – III klasa 250 

Pakiet rodzinny 

Zgon współmałżonka ubezpieczonego 18 000 18 000 
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Zgon współmałżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 18 000 36 000 

Urodzenie dziecka 1 500 

Zgon noworodka ubezpieczonego 3 000 

Zgon dziecka ubezpieczonego 3 000 

Zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka ubezpieczonego 2 000 

 

3) Podgrupa 3 

Ryzyko 

Wysokość świadczenia 

Świadczenie z 

danego ryzyka 

Świadczenie 

skumulowane 

Pakiet ochronny 

Zgon ubezpieczonego 65 000 65 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 65 000 130 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 65 000 195 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 65 000 195 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy - 260 000 

Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 32 500 97 500 

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 5 200 

Pakiet zdrowotny 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym 

wypadkiem – za 1% uszczerbku 
520 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub 

udarem mózgu – za 1% uszczerbku 
520 

Poważne zachorowania ubezpieczonego 9 000 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 60,00 60,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 150,00 150,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 30,00 180,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 30,00 180,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy 

pracy 
- 210,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 30,00 90,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego – świadczenie za każdy dzień 

rekonwalescencji 
30,00 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego – świadczenia jednorazowe za pobyt na OIT 600,00 

Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 3 000 

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – I klasa 1 625 

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – II klasa 975 

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – III klasa 325 

Pakiet rodzinny 

Zgon współmałżonka ubezpieczonego 23 400 23 400 
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Zgon współmałżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 23 400 46 800 

Urodzenie dziecka 2 000 

Zgon noworodka ubezpieczonego 4 000 

Zgon dziecka ubezpieczonego 4 000 

Zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka ubezpieczonego 2 600 

 

 

2. Miesięczna składka za jednego ubezpieczonego wynosi: 

1)  .......................... zł (słownie:.........................................................................................) w Podgrupie 1, 

2)  .......................... zł (słownie: ........................................................................................) w Podgrupie 2, 

3) ........................... zł (słownie: .........................................................................................) w Podgrupie 3. 

 

§ 4  

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, od .............................................................. r. do 

........................................................................... r. Zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie potwierdzone odrębną 

polisą.. 

 

§ 5  

Zamawiający nie gwarantuje liczby pracowników, wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ, przystępujących do 

umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 

 

§ 6  

Spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 7  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają  przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 

ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) 

oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.             

Nr 113 poz.759 ze zm.). 

 

§ 8  

Niniejsza umowa wraz z polisą stanowi dokument ubezpieczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9  

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy ubezpieczenie w stosunku do treści 

złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy), w 

przypadku gdy wystąpi: 

1) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem 

niniejszego postępowania, 

2) zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego wiążąca się z koniecznością dostosowania do niej umowy, 

3) zmiana na rynku usług grupowego ubezpieczenia na życie, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy 

możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego oraz ich pracowników i członków rodzin. 
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§ 10  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Grupowe ubezpieczenia na życie 

pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych oraz 

członków ich rodzin” z załącznikami  

Załącznik nr 2  Oferta Wykonawcy z dnia .......................................... r. oraz mające zastosowanie ogólne 

warunki ubezpieczenia: 

 

 

 

 

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

Zamawiający 

Miasto Piotrków Trybunalski 

  

 

 

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

Wykonawca 

 

 


