Nr sprawy:

Załącznik nr 3

Nr sprawy Z/PO/2020/03/2

(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 otwartego ogłoszonego na stronie
internetowej Zamawiającego, zawiera umowę ubezpieczenia z Zamawiającym i
zobowiązuje się do:
1) świadczenia ochrony ubezpieczeniowej dla rzeczowych składników majątku trwałego
w zakresie ryzyk wymienionych w niniejszej umowie w paragrafie 2,
2) świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, w
zakresie ryzyk wymienionych w niniejszej umowie w paragrafie 3.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń majątkowych i
komunikacyjnych z tytułu wszystkich ryzyk wymienionych w paragrafie 2 i 3, trwa za
zdarzenia powstałe w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
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 3 do niniejszej
umowy.
4. Przedmiotem ubezpieczenia objęte jest mienie należące do Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej sp. z o. o.
z siedzibą w Sosnowcu (wraz z oddziałami, punktami
dyspozytorskimi oraz ośrodkiem wypoczynkowym), z lokalizacją w:
1) 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73 - ZARZĄD, Oddział,
2) 41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleje Piłsudskiego 60 - Oddział,
3) 42-500 Będzin, ul. Promyka 30 – Oddział,
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4) 42-560 Gmina Mierzęcice, Boguchwałowice, ul. Biała 8- Ośrodek wypoczynkowy,
5) 42-500 Będzin ul. Kościuszki - punkt dyspozytorski,
6) 41-310 Dąbrowa Górnicza ul. Grynia- punkt dyspozytorski (mienie w użytkowaniu)
7) 41-308 Dabrowa Górnicza Huta Katowice – Tworzeń - punkt dyspozytorski,
w postaci:
a) budynków,
b) budowli,
c) środków trwałych ,
d) środków obrotowych – materiałów,
e) wyposażenia i przedmiotów niskocennych ,
f) nakładów inwestycyjnych ,
g) gotówki i biletów,
h) środków transportu,
i) kabli energetycznych instalacji podziemnej,
j) elektroniki,
k) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
jak również mienie powierzone innym podmiotom oraz mienie wynajęte na podstawie
umowy leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia w przypadku, gdy na podstawie zawartej
umowy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu.
§2
Warunki ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk w
zakresie ubezpieczeń majątkowych
1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, MIENIA
OD DEWASTACJI ORAZ OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM
I RABUNKU
GOTÓWKI I BILETÓW:
Ubezpieczyciel udzieli ochrony od następujących ryzyk:
a) kradzież z włamaniem - zabór mienia w celu przywłaszczenia, w następstwie
usunięcia przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji pomieszczenia
zamkniętego lub specjalnym zamknięciem tego pomieszczenia utrudniającym
dostęp do tego miejsca, dotyczące w szczególności:
- pomieszczeń,
- studzienek telekomunikacyjnych,
- gruntu przykrywającego podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne,
b) rabunek – zabór mienia w celu przywłaszczenia , przy użyciu przemocy fizycznej
lub groźby jej użycia w stosunku do Zamawiającego lub osób u niego
zatrudnionych, a także gdy sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub
groźbą doprowadził do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osobę
posiadającą klucze i zmusił ją do jego otworzenia albo sam go otworzył kluczami
zrabowanymi,
c) dewastacja – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia.
2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH:
1) Ubezpieczyciel udzieli ochrony od następujących ryzyk:
a) pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i
rozprzestrzenił się samorzutnie,
b) uderzenie pioruna – wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, które
nastąpiło bezpośrednio w przedmiot ubezpieczenia,
c) wybuch – gwałtowna zmiana równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem
się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołaną ich dążnością do rozprzestrzenienia
się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)



obowiązuje warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w
takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów , pyłów , pary lub cieczy nastąpiło
nagłe wyrównanie ciśnień,
huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek i działaniu zdolnym do
wyrządzenia masowych szkód. Wystąpienie tego zjawiska powinno być
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku
braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar
szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie, świadczący o działaniu
huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w
najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary
szkody świadczą o jego działaniu,
powódź – zalanie miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia
się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek naturalnych
zjawisk, na przykład nadmierne opady atmosferyczne,
trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi – gwałtowne zaburzenia
systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania
gruntu. Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się
podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku
jakiejkolwiek działalności człowieka. Za osuwanie się ziemi uważa się ruchy
ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka,
lawina, śnieg, grad – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu,
skał lub kamieni ze zboczy. Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się
uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku:
a) bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia,
b) zawalenie się pod wpływem działania ciężaru śniegu na
przedmiot
ubezpieczenia,
c) zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie
ubezpieczone. Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek
lodowych.
deszcz nawalny – opad deszczu, w wyniku którego rozmiar szkód w miejscu
ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczyć będzie wyraźnie o działaniu deszczu
nawalnego,
zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych – szkoda powstała w następstwie:
- niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy
lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych,
- cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
- nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w sieci wodociągowej,
dym – każde bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia
przez dym, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia
urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z
przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu
urządzeń wentylacyjnych i oddymiających,
uderzenie pojazdu – każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia
powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego
z wyjątkiem:
szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Zamawiającego lub
osoby, za które ponosi odpowiedzialność,
szkód w pojazdach - w środkach transportu zgłoszonych do ubezpieczenia .

3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK:
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk;
Ubezpieczyciel obejmie ochroną sprzęt elektroniczny w zakresie: od szkód
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materialnych wraz z ochroną ubezpieczeniową sprzętu przenośnego poza miejscem
ubezpieczenia, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt komputerowy stacjonarny i przenośny
(laptopy) oraz sprzęt elektroniczny, wyposażenie zewnętrzne autobusów, system
monitoringu.
1) w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiadał będzie za
szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym
ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub
zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek
niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub
zmiany ich pierwotnej formy.
2) z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub
uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane
przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w
ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z
przerwy lub zakłóceń w działalności.
b) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich
następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie
szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub
zakłóceń w działalności.
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej
oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w
umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte
ochroną.
4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:
1)Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody osobowe i rzeczowe
wyrządzone osobie trzeciej czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) z
zastosowaniem triggera ubezpieczeniowego loss occurence,
2) dodatkowo rozszerza się zakres ubezpieczenia o:
a) OC z tytułu szkód wodociągowych,
b) OC z tytułu szkód wyrządzonych przez Zamawiającego zatrudnionym
pracownikom.
5. DODATKOWE KLAUZULE W UBEZPIECZENIACH MIENIA:
1) dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń określonych w paragrafie 2 ust. 1, 2 oraz
3:
a) klauzula odpowiedzialności Ubezpieczyciela za przedmioty nowo nabyte oraz
środki będące w inwestycji:
 Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo
nabyte przedmioty zakupione w okresie ubezpieczenia z dniem przejścia na
Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych przedmiotów; Limit
odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi do 30% sumy ubezpieczenia z
dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
 zgłoszenie do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie do 30 dni od daty
zakupienia przedmiotu a rozliczenie składki w terminie do 14 dni od daty
powzięcia informacji przez Ubezpieczyciela,
2) dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:
a) klauzula rozszerzająca odpowiedzialność o przepięcia:
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 w odniesieniu do środków trwałych zakres ubezpieczenia poszerzony jest o
ryzyko przepięcia na skutek uderzenia pioruna, burzy, wichury; za szkody
spowodowane „przepięciami” należy rozumieć szkody spowodowane
gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej,
limit odpowiedzialności za szkody spowodowane przepięciami ustala się w
wysokości 500 000,00 złotych
b) klauzula odszkodowań za sprzęt komputerowy:
 w przypadku szkody całkowitej (gdy koszt naprawy przekraczać będzie
80% sumy ubezpieczenia), Zamawiający może zastąpić zniszczony sprzęt
poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju o takich
samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych,
3) dotyczy ubezpieczeń od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
a) klauzula odszkodowań za sprzęt komputerowy:
 w przypadku szkody całkowitej (w przypadku gdy sprzęt zostanie
skradziony lub uszkodzony i koszt jego naprawy przekraczać będzie 80%
sumy ubezpieczenia), Zamawiający może zastąpić zniszczony sprzęt
poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju o takich
samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych,
4) dotyczy ubezpieczenia sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk:
a) klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia.
 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w
sprzęcie przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem
ubezpieczenia, określonym w umowie ubezpieczenia (na terenie RP),
5) dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, określonych w paragrafie 2:
a) klauzula zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych:
 Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń p.
pożarowych i p. kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym jest
przechowywane
mienie należące do ubezpieczanego i uznaje te
zabezpieczenia z wystarczające.
6. USTALENIE ROZMIARÓW SZKODY I WYSOKOŚĆ ODSZKODOWAŃ W
RODZAJACH UBEZPIECZEŃ OKREŚLONYCH W PARAGRAFIE 2:
1) w odniesieniu do budynków i budowli odpowiedzialność Ubezpieczyciela
będzie do wartości księgowej netto,
2) w odniesieniu do maszyn i urządzeń ubezpieczonych według wartości
początkowej, z zastrzeżeniem klauzuli odszkodowania za sprzęt komputerowy,
3) w odniesieniu do kabli energetycznych instalacji podziemnej:
a) w stosunku do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku na pierwsze
ryzyko ubezpieczonych według wartości początkowej,
b) w stosunku do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych według
wartości księgowej netto,
4) w odniesieniu do wyposażenia (przedmioty niskocenne) nie będącego środkiem
trwałym, Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wartości zakupu nowego
przedmiotu (takiego samego lub o zbliżonych parametrach) pomniejszonej o
zużycie techniczne,
5) w odniesieniu do środków obrotowych (materiałów) Ubezpieczyciel będzie
odpowiadał do wysokości zakupu tych środków,
6) w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych poniesionych w obiektach,
Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do pełnej wartości udokumentowanych
poniesionych kosztów,
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7) przypadku ubezpieczenia gotówki i biletów Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do
wysokości nominalnej,
8) w odniesieniu do środków transportu:
a) wykazanych w załączniku nr 2b do umowy, Wykonawca będzie odpowiadał
według 50% wartości początkowej na terenie lokalizacji o których mowa w
części B ust. 1 niniejszego rozdziału i w trasie,
b) wykazanych w załączniku nr 2a do umowy, Wykonawca będzie odpowiadał
według 100% wartości początkowej na terenie lokalizacji, o których mowa w
części B ust. 1 niniejszego rozdziału i w trasie
łączny limit odpowiedzialności za szkody spowodowane ryzykiem huraganu, gradu
i powodzi ustala się w wysokości 3 000 000,00 złotych,
9) Ubezpieczyciel przystąpi do likwidacji szkody w terminie 24 godzin od daty
zgłoszenia szkody, nie licząc dni świątecznych,
10) Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty złożenia przez
poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie,
11) jeżeli w terminie określonym w pkt. 11, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania
okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od
wyjaśnienia tych okoliczności (przy zachowaniu należytej staranności) nie później
jednak niż w terminie 90 dni , licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie),
12) wypłata odszkodowania ze wszystkich rodzajów ubezpieczenia nie może być
wyższa niż suma ubezpieczenia.
7. FRANSZYZA:
1) w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych:
a) franszyza integralna nie ma zastosowania,
b) franszyza redukcyjna nie ma zastosowania.
2) w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem , rabunku i dewastacji:
a) franszyza integralna, nie ma zastosowania,
b) franszyza redukcyjna nie ma zastosowania.
3) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich zdarzeń:
a) franszyza redukcyjna nie ma zastosowania,
b) franszyza integralna nie ma zastosowania,
4) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyzy nie maja zastosowania.
8. WYKAZ MAJĄTKU ZGŁASZANEGO DO UBEZPIECZENIA:
1) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku na pierwsze ryzyko, łącznie z
ryzykiem dewastacji, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia; ubezpieczenie na
pierwsze ryzyko polegać będzie na odpowiedzialności Ubezpieczyciela do
wyznaczonego maksymalnego limitu za szkodę w mieniu w następstwie każdego ze
zdarzeń losowych w okresie ubezpieczenia; odszkodowanie za każdą szkodę będzie
wypłacone do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej przez ubezpieczającego; suma
ubezpieczenia ulega redukcji o każde wypłacone odszkodowanie,
Lp.
1
2
3

Treść

Wyposażenie i urządzenia
Zasilania energetyczne : linie energetyczne
podziemne
Środki obrotowe: zapasy magazynowe ,
paliwo

Suma ubezpieczenia
1 103 673,34
1 013 267,71
800 000,00

Wartość księgowa
wartość początkowa
wartość początkowa
wartość nominalna

2) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i biletów w czasie ich
transportu oraz z lokalu i ze schowka (szafa stalowo-betonowa) na pierwsze ryzyko,
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Lp.

Treść

1

Gotówka
- od rabunku z lokalu
- od kradzieży z włamaniem
- w transporcie na terenie RP
Bilety
- od rabunku z lokalu
- od kradzieży z włamaniem
- w transporcie na terenie RP

2

Suma ubezpieczenia w
zł
50 000,00
50 000,00
20 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

3) ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych,
Treść

Lp.
1
2
3

Budynki
Budowle
Linie energetyczne
podziemne
Maszyny, urządzenia i
wyposażenie
Środki obrotowe: zapasy
magazynowe, paliwo
Gotówka, bilety i inne walory
Środki transportu (wykazane w

4
5
6
7
8

załączniku nr 2b do umowy)
Środki transportu*(wykazane
w załączniku nr 2a do umowy)

9

Maszyny elektryczne

Wartość księgowa

Suma
ubezpieczenia w zł
18 876 957,27
14 441 321,82
583 969,50

wartość początkowa
wartość początkowa
wartość netto

5 635 780,00

wartość początkowa

800 000,00

wartość nominalna

100 000,00
46 255 255,31

wartość nominalna
50% wartości początkowej

109 767 602,50
268 939,06

100% wartości
początkowej
wartość początkowa

UWAGA!!!

*środki transportu, wykazane w załączniku nr 2a do niniejszej umowy mają zostać
ubezpieczone do 100% wartości początkowej.
Na autobusach wykazanych w załączniku nr 2a, w pozycjach nr: od 1 do 4, od 16 do 22,
24, 48 i od 59 do 61, została dokonana cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia
i innych zdarzeń losowych na rzecz banku BGK.
4) ubezpieczenie elektroniki w zakresie pełnym:

Lp

Treść

Suma ubezpieczenia
w zł

Wartość księgowa

982 385.26
(stacjonarne 814 978,43
przenośny 167 406,83)

Wartość początkowa

1

Sprzęt komputerowy

2

Bariery na podczerwień

210 981,00

Wartość początkowa

3

Panele słoneczne

505 128,33

Wartość początkowa

4

Instalacja fotowoltaiczna

271 405,83

Wartość początkowa

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

46

5 406 193,85
(mobilny w autobusach–

5

Sprzęt elektroniczny tworzący
infrastrukturę ŚKUP
(UŻYCZONY)

6

Wyposażenie zewnętrzne
autobusów elektrycznych

354 000,00

według wartości rynkowej

7

Monitoring – systemy
monitoringu

512 697,71

wartość początkowa

8

Instalacja elektroenergetyczna
dla potrzeb ładowania
autobusów elektrycznych.

1 535 048,12

Wartość początkowa

5 378 538,85
stacjonarny 27 655,00)

Według dokumentów
przekazania

5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
a) w zakresie działalności 49,31,Z – transport pasażerski, miejski i podmiejski – suma
gwarancyjna na jedno i na wszystkie zdarzenia = 1 000 000,00 zł,
b) z zakresie działalności:
49,39,Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52,10,B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52,21,Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
68,20,Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
73, 1, – reklama,
45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,
– suma gwarancyjna na jedno i na wszystkie zdarzenia = 200 000,00 zł.
9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA I OKRES JEJ TRWANIA.
1) Zamawiający wymaga od Ubezpieczyciela udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w
okresie określonym w paragrafie 1 ust. 2, jednak z zastrzeżeniem, że w przypadkach
gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie inna niż określona powyżej,
Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi
w złożonych wnioskach,
2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie
ubezpieczenia.

§3
Warunki ubezpieczenia komunikacyjnego 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 2019 r. poz. 2214),
2) suma gwarancyjna:
a) w przypadku szkód na osobie – 5 210 000,00 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

b) w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000,00 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,
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,
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 z późniejszymi
zmianami,
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, polisy itp.) indywidualnie dla każdego wskazanego przez Zamawiającego
do ubezpieczenia pojazdu,
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,
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,
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
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),
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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,
 uszkodzenie szyb,
 assistance w pełnym zakresie.
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,
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
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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) 250 autobusy , których szczegółowy wykaz stanowią załączniki nr 2a i 2b do
niniejszej umowy,
b) 9 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 2 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.

§4
Wyliczenie składki

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

1.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku, ubezpieczenia mienia od dewastacji,
szyb i innych przedmiotów od stłuczenia oraz
mienia w skrytkach depozytowych od kradzieży z
włamaniem i rabunku:
1) wyposażenie i urządzenia (wg wartości
początkowej),
2) zasilanie energetyczne: linie energetyczne
podziemne (wg wartości początkowej),
3) środki obrotowe: zapasy magazynowe i
paliwo,
4) gotówka :
- od rabunku z lokalu,
- od kradzieży z włamaniem,
- w transporcie na terenie RP.
5) bilety :
- od rabunku z lokalu,
- od kradzieży z włamaniem,
- w transporcie na terenie RP,

Suma
ubezpieczenia

Wysokość rocznej
składki
ubezpieczenia
[PLN] płatnej
jednorazowo

1 103 673,34

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

1 013 267,71

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

800 000,00

………………..

50 000,00
50 000,00
20 000,00

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

50 000,00
50 000,00
50 000,00

..........................
..........................
..........................
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2.

3.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych:
1) budynki (wg wartości początkowej),
18 876 957,27
2) budowle (wg wartości początkowej),
14 441 321,82
3) linie energetyczne podziemne (wg wartości
583 969,50
netto),
4) maszyny, urządzenia i wyposażenie (wg
5 635 780,00
wartości początkowej),
5) środki obrotowe: zapasy magazynowe, paliwo,
800 000,00
6) gotówka i inne walory,
100 000,00
7) środki transportu 50% (według wartości 46 255 255,31
początkowej),
8) środki transportu 100% (według wartości 109 767 602,50
początkowej),
9) maszyny elektryczne (wg wartości
268 939,06
początkowej).
Ubezpieczenie elektroniki w zakresie pełnym:
1) sprzęt komputerowy (wg wartości
982 385,26
początkowej),
(stacjonarny
814 978,43
przenośny
167 406,83)
2) sprzęt elektroniczny tworzący infrastrukturę
ŚKUP (UŻYCZONY)

4.

5.

..........................
……………….
………………..
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
……………….

………………..

5 406 193,85
(urządzenia
mobilne w
autobusach–
5 378 538,85
stacjonarny
27 655,00)

……………….

3) bariery na poczerwień (wg wartości
początkowej),

210 981,00

……………….

4) panele słoneczne (wg wartości początkowej),

505 128,33

………………..

5) instalacja fotowoltaiczna (wg wartości
początkowej),

271 405,83

………………..

6) wyposażenie zewnętrzne autobusów
elektrycznych (według wartości rynkowej).
7) monitoring – system monitoringu
8) Instalacja elektroenergetyczna dla potrzeb
ładowania autobusów elektrycznych (wg wartości
początkowej)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
1) w zakresie działalności 49,31,Z ,
2) w zakresie działalności: 49,39,Z; 52,10,B;
52,21,Z; 68,20,Z ; 73, 1; 45.20.2
Ubezpieczenie OC pojazdów
1) autobusy 247 szt.:
cena jednostkowa................... x 247 szt.
2) autobusy elektryczne 3 szt.:
cena jednostkowa................... x 3 szt.

354 000,00

……………….

512 697,71

………………..

1 535 048,12

……………….

1 000 000,00
200 000,00

..........................
……………….

.......................
………………..
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3) samochody powyżej 2 ton- 1 szt.:
cena jednostkowa .......x 1szt,
4) samochody specjalne wraz zwózkami
podnośnikowymi - (4+2) szt.:
cena jednostkowa .................. x 6 szt.
5) samochody do 2 ton - 1 szt.:
cena jednostkowa .................. x 1 szt.
8)
samochody osobowe o pojemności od
1360 do 2000 m3: 1 szt.:
cena jednostkowa .......x 1szt,
6.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków powstałych w związku z
użytkowaniem pojazdów mechanicznych:
1) składka autobusy 250 szt. x ............. zł
2) składka dla pojazdów ujętych w ust.7 tabeli
2 szt x …………..zł
3) składka pozostałe pojazdy (wykazane w
załączniku nr 3 do umowy) 7 szt. x ......... zł

7.

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

8.

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

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+5+6+7)

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

§5
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 2020 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
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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.
7. Ubezpieczyciel zapoznał się z „Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji dla
kontrahentów oraz podmiotów współpracujących z PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu”,
zamieszczonymi na stronie internetowej www.pkm.pl w zakładce „informacje o
przetargach.
§6
Zamawiający wyznacza osobę nadzorującą realizację przedmiotowej umowy w osobie Pani
Aleksandry Łagockiej – Głównego Specjalisty ds. Rewizji i Inwentaryzacji.

1.

2.

3.

1.
2.

3.

4.

§7
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie zamawiającego, 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.

§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający, przewiduje możliwość 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).
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).
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie postanowienia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zasad i Kodeksu cywilnego.
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5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
6. 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.
§9
Postanowienia końcowe
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią polisy ubezpieczeniowe wystawione dla
poszczególnych ubezpieczeń określonych w paragrafie 2 i 3 niniejszej umowy, z
wyliczeniem składki określonej w paragrafie 4, z okresem odpowiedzialności określonym
w paragrafie 1 ust. 2, jako dokumenty potwierdzające zawarte umowy ubezpieczenia dla
poszczególnych ryzyk. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Polis 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), składka łączna do zapłaty z
tytułu zawartych umów ubezpieczenia może ulec zmianie, przy czym każdorazowo
zachowane zostaną wskaźniki taryfowe określone w paragrafie 4 niniejszej umowy, dla
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.
4. Płatność składek ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich zawartych polis jest
jednorazowa: do 31.12.2020r.
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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron

Zamawiający :

Ubezpieczyciel :

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