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SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013     Załącznik Nr 15 
 

 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – ZADANIE II 
 
 
Umowa nr …………… 
 
zawarta w dniu .............................. 2013 r. w Katowicach pomiędzy:  
 
Koleje Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, (40 – 040) 
przy ul. Wita Stwosza 7, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem: 0000357114, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000.000,00 PLN, NIP: 954 – 
269 – 97 – 16, REGON: 241592956, reprezentowaną przez: 
 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
 
zwaną dalej UBEZPIECZAJĄCYM / UBEZPIECZONYM 
 
a  
………………………………………………  
 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………  
 
zwaną dalej UBEZPIECZYCIELEM 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 
o treści następującej: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną  Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz 

osób i podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z prowadzoną 
działalnością przewoźnika w ruchu kolejowym oraz posiadanym mieniem w granicach 
odpowiedzialności prawnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez rozgraniczenia na 
odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową w ramach polisy nadwyżkowej ponad limit 
określony w polisie podstawowej. 

2. Zakres ubezpieczenia oraz klauzule dodatkowe określone jak w polisie podstawowej,  
z uwzględnieniem poniższych postanowień: 
a) Z zakresu polisy nadwyżkowej wyłącza się te rozszerzenia / warunki szczególne / 

klauzule dodatkowe, które zostały zlimitowane w polisie podstawowej w punkcie 3 Opisu 
przedmiotu zamówienia dla zadania I 

 
b) Do zakresu ubezpieczenia włącza się klauzulę „step – down” o treści: 

Jeżeli na skutek wypłaty odszkodowania  nastąpiło zmniejszenie sumy gwarancyjnej na 
wszystkie wypadki przewidziane w polisie podstawowej następuje obniżenie punktu 
zaczepienia. 
Obniżenie następuje w odniesieniu do każdej następnej szkody o wartość równą 
zmniejszeniu wymienionej sumy gwarancyjnej polisy podstawowej, jednakże minimalna 
wysokość punktu zaczepienia zostaje ustalona w polisie nadwyżkowej. 
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Obniżenie punktu zaczepienia nie następuje gdy zmniejszenie sumy gwarancyjnej na 
wszystkie wypadki w polisie podstawowej nastąpiło wskutek roszczeń, które nie są objęte 
niniejszym ubezpieczeniem nadwyżkowym.  

 
3. Minimalny punkt zaczepienia zostaje określony w wysokości 100.000 PLN 
4. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego podczas przewozu 

osób, bagażu przy użyciu własnych, jak również wynajmowanych, dzierżawionych, 
leasingowanych środków transportu kolejowego. 

5. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody powstałe na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem klauzuli lokalizacji. 

6. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się powstanie w okresie ubezpieczenia, objętej 
ochroną ubezpieczeniową szkody osoby trzeciej. W przypadku wątpliwości uważa się, że 
szkoda osobowa powstała w chwili, gdy poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z 
lekarzem w związku z objawami, które były przyczyną roszczenia wobec Ubezpieczonego, 
także wtedy, gdy związek przyczynowy został stwierdzony później. 

7. Przez szkodę rzeczową rozumie się uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz straty 
poniesione w następstwie uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy poniesione przez 
poszkodowanego.  

8. Przez szkodę osobową rozumie się  śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia wraz z 
uszczerbkiem poniesionym przez kogokolwiek w ich następstwie. 
 
 

§ 2 
Suma gwarancyjna i limity odpowiedzialności 

 
1. Suma gwarancyjna: 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) na jeden i na wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia ponad limit z polisy podstawowej 10.000.000 PLN (słownie: 
dziesięć milionów złotych) (punkt zaczepienia) na jeden i na wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia. 

 
§ 3 

Termin realizacji umowy 
 

1. Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpoczyna się od dnia 01.05.2013 roku i trwa 20 
miesięcy tj. do dnia 31.12.2014 roku.  

2. Na cały okres obowiązywania umowy ubezpieczyciel wystawi jeden dokument potwierdzający  
zawarcie umowy ubezpieczenia. 
 

§ 4 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie Ubezpieczyciela wynosi .......................zł brutto (słownie:...................zł 

brutto) zgodnie z złożoną w postępowaniu ofertą. 
2. Składa wynagrodzenia określona w ofercie, równa ….. w okresie ….. m-cy, jest składką stałą  

i pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, Ubezpieczający będzie regulował w formie składek 

płaconych w odstępach kwartalnych (6 rat), pierwsza płatna w terminie 14 dni od wystawienia 
dokumentu ubezpieczenia. 

4. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Ubezpieczającego na rzecz 
właściwego rachunku Ubezpieczyciela oraz pod warunkiem, że na rachunku 
Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków pieniężnych. 

 
§ 5 

Forma umowy 
 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje  
Ubezpieczający i jeden Ubezpieczyciel. 

2. Wszystkie egzemplarze posiadają jednakową moc prawną. 
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wprowadzane będą pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej. 
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4. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
 

Załączniki: 
1. załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
2. załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 
3. załącznik nr 3 – Ogólne warunki ubezpieczenia 

 
5. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Ubezpieczyciela zapewni: 

- ……………………., tel. …………………, e.mail………………… 
- ……………………., tel. …………………, e.mail………………… 
 

§ 6 
Rozstrzyganie sporów 

 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą 

rozwiązywane polubownie. 
2. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór 

poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby 
Ubezpieczającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem 
nieważności za zgodą obu stron na zasadach określonych w ust.1 

 
§ 7 

Klauzula poufności 
 

1. Strony niniejszej umowy w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Ubezpieczającym, oraz 
innych informacji, jakie uzyskały w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na 
sposób i formę utrwalenia i przekazania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie 
stanowią inaczej. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Do ubezpieczenia zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej oferenta:  ……………. z dnia ……………….. – zakres ………… – 
zgodnie z § …. OWU, z zastrzeżeniem zapisów Istotnych postanowień Umowy dla Koleje 
Śląskie Sp. z o.o., umowa nr ………., z dnia ……….r., które mają pierwszeństwo przed 
zapisami  OWU. 

2. Ubezpieczyciel oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.( Dz.U. z 2010r., nr 113, 
poz. 759 ze zm.) a w sprawach tam nie uregulowanych przepisy ustawy Kodeksu cywilnego z 
dnia 23.04.1964r. (Dz.U.nr 16,poz.93 ze zm.) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 
dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. Nr 124 poz. 1151 z późniejszymi zmianami). 

4. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Ubezpieczającego o każdej 
zmianie adresu i o każdej zmianie w działalności Ubezpieczyciela mogącej mieć wpływ na 
realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Ubezpieczyciela będą 
obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

 
 
 
 
 
W imieniu:        W imieniu: 
UBEZPIECZYCIELA:        UBEZPIECZAJĄCEGO: 
 
 


