Nr sprawy:
U/PN/2017/05/1

Załącznik nr 3b
(dla zadania nr 2)
(Pieczęć Wykonawcy)

UMOWA Nr ....................
zawarta w dniu........................ roku, pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
• z siedzibą w 41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 73
• wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców o numerze KRS
0000058568
• NIP 644-25-21-816
• REGON 273572779
• Kapitał zakładowy spółki; 37 908 000,00 zł
reprezentowaną przez:
1. Marka Pikułę – Prezesa Zarządu,
2. Dorotę Nowak – Członka Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym, a
2.
•
•
•
•
•

…………………………………………………………………….
z siedzibą w
zarejestrowaną
NIP
REGON
Kapitał zakładowy spółki
reprezentowaną przez:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
zwanym dalej Ubezpieczycielem lub Wykonawcą.

§1
1. Ubezpieczyciel, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zawiera umowę ubezpieczenia z
Zamawiającym i zobowiązuje się do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie ryzyk wymienionych w niniejszej umowie w
paragrafie 2.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych z tytułu
wszystkich ryzyk wymienionych w paragrafie 2, trwa za zdarzenia powstałe w okresie
od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. - ubezpieczenia wymienione w paragrafie 2
ust. l, 2, 3.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla poszczególnych ryzyk określają postanowienia
niniejszej umowy. W części nie uregulowanej niniejszą umową obowiązują Ogólne
Warunki Ubezpieczeń (zwane dalej OWU) – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej
umowy.

Wzór umowy na: Ubezpieczenie komunikacyjne PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu

75

§2
Warunki ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk
1. OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W
ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW.
1) ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060),
2) suma gwarancyjna:
a) w przypadku szkód na osobie – 5 000 000,00 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych,
b) w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000,00 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych,
ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody,
3) ubezpieczeniem OC objęty również będzie pojazd nie posiadający ważnych badań
technicznych, jadący do uprawnionej stacji kontroli pojazdów w celu ich
przeprowadzenia i uzyskania wpisu do dowodu rejestracyjnego, dopuszczającego ten
pojazd do ruchu na drogach publicznych,
4) odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje
również koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11
pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z
2017r., 1260),
5) ubezpieczenie pojazdów w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będzie
potwierdzone jedną polisą generalną,
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia „potwierdzenia zawarcia umowy
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”
(certyfikatu, poliski, itp.) indywidualnie dla każdego wskazanego przez
Zamawiającego do ubezpieczenia pojazdu,
6) Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, także na nowe pojazdy
Zamawiającego, przez co rozumie się pojazdy nabyte przez Zamawiającego po dniu
zawarcia niniejszej umowy od chwili nabycia danego nowego pojazdu, na okres 12
miesięcy od chwili zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych na dany pojazd z zastrzeżeniem punktu 9) poniżej,
7) Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o zakupie nowego
pojazdu i zapłaty należnej składki;
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aneksu do polisy generalnej
potwierdzającego rozszerzenie zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów oraz wystawienia „potwierdzenia zawarcia umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” dla każdego nowego
pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową,
8) w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy, umowa obowiązkowego ubezpieczenia
OC dla nowych pojazdów, których termin upływu ochrony ubezpieczeniowej w
zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych nastąpić ma po
dacie wygaśnięcia niniejszej umowy oraz zawarcia przez Zamawiającego kolejnej
Umowy ubezpieczeniowej, obejmującej ochroną w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych pojazdy dotychczas ubezpieczone w
zakresie OC wchodzące w skład pojazdów Zamawiającego, z początkiem okresu
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ubezpieczenia przypadającym na następny dzień po zakończeniu okresu
obowiązywania niniejszej Umowy, za zgodą stron zgodnie z art. 353 (1) kodeksu
cywilnego ulega rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia niniejszej Umowy, chyba że
Zamawiający wyrazi pisemną wolę kontynuowania umowy ubezpieczenia OC dla
danego nowego pojazdu, najpóźniej do dnia wygaśnięcia niniejszej umowy,

2. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW
I PASAŻERÓW:
1) umową ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego kierowcy i pasażerów (ubezpieczeniem objęte są wszystkie pojazdy należące do
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu we wszystkich
oddziałach),
2) suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 złotych na każde miejsce na wypadek 100%
utraty zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz 10 000,00 złotych na osobę 100% wypłaty świadczenia w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego
wypadku,
3) zakres terytorialny ubezpieczenia:
a) pojazdy wykazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu objęte są ochroną
ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), i innych państw
Europy objęte są,
b) pozostałe pojazdy objęte są ochroną ubezpieczeniową na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
3. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC):
1) zakres ubezpieczenia:
a) ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego
wyposażeniu polegające na:
 uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania
siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami, przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu lub działania osób
trzecich,
 uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek: powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru,
wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
działania czynnika termicznego lub chemicznego,
 kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w
następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, pod
warunkiem zastosowania zabezpieczenia przeciwkradzieżowego – minimum
jednego,
 uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był
potrzebą udzielenia pomocy medycznej.
Przez „kradzież” rozumie się działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 kk,
279 kk i 280 kk, które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, zabezpieczonego w
sposób wskazany przez Ubezpieczyciela.
2) ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania:
a) Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o szkodzie, jeżeli jest konieczne ustalenie okoliczności
odpowiedzialności ubezpieczyciela, to odszkodowanie będzie wypłacone w terminie
14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności,
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b) Wykonawca dokona oględzin uszkodzonego pojazdu w ciągu 48 godzin (w dni
robocze) od zgłoszenia szkody oraz sporządzenia wstępnego kosztorysu naprawy w
ciągu 48 godzin ( w dni robocze) od dnia dokonania oględzin z wyłączeniem szkód
całkowitych,
c) Ubezpieczyciel nie będzie stosował franszyzy integralnej i redukcyjnej, ani udziału
własnego w szkodzie,
d) za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt
naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody,
3) zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP),
i innych państw Europy.
Uwaga!
1) dotyczy ubezpieczeń wymienionych w ust. 1, 2
W przypadku zbycia pojazdu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, prawa i obowiązki
zbywcy przechodzą na nabywcę pojazdu,
2) dotyczy ubezpieczeń wymienionych w ust. 1, 2,3
W przypadku kasacji pojazdu (wyrejestrowania) lub udokumentowanej, trwałej i zupełnej
utraty posiadania pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza,
przysługuje Zamawiającemu zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
Zwrot składki przysługuje za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczenia.
4. WYKAZ POJAZDÓW ZGŁASZANYCH DO UBEZPIECZENIA:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów dotyczy wszystkich pojazdów
będących w posiadaniu Zamawiającego, i tak Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:
a) 252 autobusy , których szczegółowy wykaz stanowią załączniki nr 2a i 2b do
niniejszej umowy,
b) 11 pozostałych pojazdów wymienionych w załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszej
umowy,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AC:
Zamawiający do ubezpieczenia Auto-Casco zgłasza 3 pojazdy, których szczegółowy
wykaz zawarty jest w załączniku nr 4 do umowy .
DODATKOWA KLAUZULA UBEZPIECZENIOWA AC:
Ubezpieczeniem AC obejmuje się również wyposażenie samochodów w kamery i
zestawy głośnomówiące.

§3
Wyliczenie składki

Lp.
1.

Rodzaj ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Wysokość rocznej
składki
ubezpieczenia
[PLN] płatnej
jednorazowo

Ubezpieczenie OC pojazdów
1) autobusy 252 szt.:
cena jednostkowa................... x 252 szt.
2) samochody powyżej 2 ton - 1 szt.:

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

cena jednostkowa .................. x 1 szt.
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3)

samochody specjalne wraz zwózkami
podnośnikowymi - (4+3) szt.:
cena jednostkowa .................. x 7 szt.
4) samochody do 2 ton - 1 szt.:
cena jednostkowa .................. x 1 szt.
5) samochody osobowe o pojemności od 1360
do 2000 m3: 2 szt.:
cena jednostkowa .......x 2szt,
2.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków powstałych w związku z
użytkowaniem pojazdów mechanicznych:
1) składka autobusy 252 szt. x ............. zł
2) składka dla pojazdów ujętych w ust.3 tabeli
3 szt x …………..zł
3) składka pozostałe pojazdy 8 szt. x ......... zł

3.

Ubezpieczenie AC:
1) samochód ciężarowy Citroen Jumper 35+,
r. produkcji 2008, 025A,
2) samochód osobowy Citroen Berlingo
r. produkcji 2009, 026A,
3) samochód osobowy Citroen C3, rok produkcji
2010, 027A,

4.

.......................
......................
......................
......................
10 000,00 zł na
osobę przy 100%
utraty zdrowia,
10 000,00 zł na
.....................
każde miejsce
100% wypłaty
.....................
świadczenie w
przypadku
………………..
śmierci
............................ .........................
........................... .........................
............................ ..........................

RAZEM CENA OFERTY: (1+2+3)

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

§4
1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu decyzji bądź
powiadomienia ( zwanych dalej informacjami) o każdej wypłacie odszkodowania ze
wszystkich zawartych w ramach przedmiotowej umowy polis.
2. W przypadku kilku wypłat odszkodowań odnoszących się do jednej szkody Ubezpieczyciel
zobowiązany jest do przedkładania takich informacji w formie , jak w ust. 1.
3. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu w terminie do dnia 31 maja 2018 r., zbiorczego raportu
(zwanego dalej informacją) za cały okres obowiązywania umowy.
4. Informacje, o których mowa w ust.: 1 oraz 3 powyżej, powinny zawierać następujące
dane:
1) nr szkody,
2) kod ubezpieczenia,
3) sygnaturę ubezpieczenia,
4) datę zdarzenia,
5) kwotę wypłaconą,
6) rezerwę,
7) nr rejestracyjny autobusu Zamawiającego w każdej wypłaconej szkodzie
komunikacyjnej,
8) dane poszkodowanego (imię i nazwisko).
5. Informacje Ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na adres email: mszpyra@pkm.pl lub ekolczyk@pkm.pl.

Wzór umowy na: Ubezpieczenie komunikacyjne PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu

79

6. W przypadku niewywiązania się Ubezpieczyciela z obowiązków, o których mowa w
niniejszym paragrafie, na Ubezpieczyciela zostanie nałożona kara umowna w wysokości
300, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
§5
Zamawiający wyznacza osobę nadzorującą realizację przedmiotowej umowy w osobie Pani
Alicja Łagocka – Głównego Specjalisty ds. Rewizji i Inwentaryzacji.
1.

2.

3.

§6
W przypadku wystąpienia 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 terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, w
następujących przypadkach:
1) zaistnienia podstaw ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy
na rzecz wierzycieli,
3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, również w razie
likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 następuje
poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

§7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich
wprowadzenie z zastrzeżeniem ust. 2 możliwe jest jedynie w przypadkach, o których
mowa w artykule 144 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.), zwaną dalej „ustawą”.
2. Zamawiający, zgodnie z informacją przedstawioną w SIWZ przewiduje możliwość w
trybie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
przypadku:
1) wystąpienia zmian przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia
danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie lub spowodują niezasadność
danego ubezpieczenia,
2) konieczności rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w przedmiotowej
umowie wynikającej ze zobowiązań Zamawiającego w stosunku do podmiotów
trzecich,
3) wystąpienia zmiany stanu faktycznego, która powodować będzie konieczność
rozszerzenia danego ubezpieczenia lub spowoduje niezasadność danego ubezpieczenia
(np. zmiana w zakresie działalności, pojawienie się lub ujawnienie nowych zagrożeń,
zakup, rozbudowa, sprzedaż lub likwidacja składników majątku),
4) zmiany w mieniu (majątku) Zamawiającego skutkującej koniecznością skorygowania
sum ubezpieczenia lub limitów podanych w niniejszej umowie (np. zakup, sprzedaż ,
rozbudowa , likwidacja, wyłączenie z użytkowania , zmiana wartości rynkowej lub
odtworzeniowej),
5) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
Zamawiający dokona zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (cen)
określonego w § 3 ust. 5, w formie aneksu do niniejszej umowy, po dniu wejścia w
życie przepisów zmieniających stawkę VAT, jeżeli zmiana ta nastąpi w okresie
pomiędzy dniem zawarcia umowy, a dniem zapłaty składki, o której mowa w § 9 ust.
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3.

4.

5.
6.
7.

2 niniejszej umowy.
W takim przypadku Zamawiający:
1) zwiększy wysokość rocznych składek (ceny te zostaną zmienione odpowiednio o
kwotę, o jaką zmianie uległ podatek VAT),
2) poda kwoty podatku VAT zawarte w rocznych składkach ubezpieczeniowych.
Postanowienia, o których w ust 2, stanowią katalog zmian do zawartej umowy, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę (postanowienia te nie stanowią jednakże zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody).
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy, w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie postanowienia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy i Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy,
obciążyć jej, ani w inny sposób nią rozporządzać, bez uzyskania na czynności te pisemnej
zgody Zamawiającego.
§8
Podwykonawcy
(niniejszy paragraf umowy zostanie dostosowany stosownie do treści oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ na
poniższą okoliczność)

1. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału
podwykonawców/ z udziałem podwykonawców zdolnych do wykonywania przedmiotu
Umowy.
2. Wykonawca następującą część zamówienia ………………………,
powierza
podwykonawcy ……………………………… .
3. Wykonawca za działania podwykonawcy odpowiada, jak za własne.

§9
Postanowienia końcowe
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią polisy ubezpieczeniowe wystawione dla
poszczególnych ubezpieczeń określonych w paragrafie 2, z wyliczeniem składki
określonej w paragrafie 3, z okresem odpowiedzialności określonym w paragrafie 1 ust. 2,
jako dokumenty potwierdzające zawarte umowy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Polis oraz potwierdzeń zawarcia umowy
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla każdego
pojazdu w terminie do 7 dni - z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy - przed
okresem odpowiedzialności.
2. Łączna składka do zapłaty z tytułu umów ubezpieczenia potwierdzonych polisami
wynosi: ............................zł.
3. W przypadku zmiany wartości majątku (sum ubezpieczenia lub liczby pojazdów), składka
łączna do zapłaty z tytułu zawartych umów ubezpieczenia może ulec zmianie, przy czym
każdorazowo zachowane zostaną wskaźniki taryfowe określone w paragrafie 3 niniejszej
umowy, dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.
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4. Płatność składki ubezpieczeniowej z tytułu wszystkich zawartych polis jest jednorazowa
do 31.12.2017r.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisy OWU Ubezpieczyciela oraz
Kodeksu cywilnego, w kolejności jak zapisano.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Ubezpieczyciela.

Zamawiający :

Ubezpieczyciel :

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Załącznik nr 1 – oferta złożona przez Ubezpieczyciela (załącznik dołączony na etapie
podpisania umowy),
2) Załącznik nr 2a – wykaz środków transportu na dzień 30.06.2017 r.,
3) Załącznik nr 2b – wykaz środków transportu na dzień 30.06.2017 r.,
4) Załącznik nr 3 – wykaz pojazdów do ubezpieczenia OC/NNW na dzień 30.06.2017r.,
5) Załącznik nr 4 – wykaz pojazdów do ubezpieczenia OC/NNW/AC na dzień 30.06.2017 r.
6) Załącznik nr 5- Ogólne Warunki Ubezpieczeń (załącznik dołączony na etapie podpisania
umowy).
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