Załącznik nr 4 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA
KD/AZ/…/2010
zawarta w dniu ……………. 2011r. w Legnicy

pomiędzy:
Spółką Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, NIP 691-240-2576, REGON 020574645, kapitał zakładowy 35 498 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć
milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w całości wpłacony,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000298575
reprezentowaną przez:
…………………………… – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… - ………………
zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
łącznie zwanych „Stronami”
Mając na uwadze przedmiotowy stosunek prawny strony niniejszej umowy jednomyślnie oświadczają,
iż dla realizacji praw i obowiązków będą miały zastosowanie w szczególności normy prawne
interpretowane z następujących aktów prawnych:
I. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759 – tekst jedn. ze zm.) - dalej Pzp,
II. ustawa z dnia 23 kwietnia1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dalej Kc,
III. ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 66
– tekst jedn. ze zm.), dalej Udu.

Strony niniejszej umowy przyjmując do realizacji wykonanie wszystkich zobowiązań umownych
oświadczają, każda we własnym imieniu, iż we własnym zakresie, jak również współdziałając z
drugą Stroną przedmiotowej umowy - zobowiązują się do wykonywania umownych obowiązków z
dochowaniem należytej staranności oraz najlepszej wiedzy
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Strony ustaliły co następuje:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia
będącego własnością Zamawiającego lub znajdującego się w jego posiadaniu na podstawie
innych tytułów prawnych, ubezpieczenie z tytułu ryzyka związanego z prowadzonego przez
Zamawiającego działalnością gospodarczą.
Niniejszą umowę zawarto po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i
nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r,. Nr 113,
poz. 759 – tekst jedn. ze zm.).
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu, o
którym mowa w ust. 2 i uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Wykonawca obejmuje swoim ubezpieczeniem:
a) ubezpieczenie casco autobusów szynowych,
b) ubezpieczenie mienia trwałego i ruchomego od ryzyk losowych oraz kradzieży,
c) ubezpieczenie gotówki od zdarzeń losowych, kradzieży oraz rabunku,
d) ubezpieczenie elektroniki biurowej od wszystkich ryzyk,
e) ubezpieczenie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
samochodowych,
f) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów
samochodowych oraz auto casco.
Wykonawca potwierdzi zawarcie niniejszej umowy oraz zakres ubezpieczenia zgodny z
niniejszą umową oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumencie SIWZ
postępowania, którym mowa w ust. 2 odpowiednimi polisami ubezpieczeniowymi
odpowiadającymi rodzajom ubezpieczenia określonym w ofercie Wykonawcy.
Polisy, o których mowa w ust. 5 powinny określać między innymi; rodzaj ubezpieczenia,
zakres ubezpieczenia, dzień rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, wysokość
składki oraz sumę ubezpieczenia.
Warunki szczególne mające zastosowanie do niniejszej umowy zostały określone w treści
dokumentu SIWZ postępowania, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca przyjmuje tym samym
warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
Wykonawca gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały
okres wykonania zamówienia, we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.
Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw
związanych ze świadczeniem usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
Osobą, o której mowa w ust. 9 jest: ……………………………………, tel: ………………..,
e-mail: ………………………………………… .
Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się wzajemnie o
wszelkich zmianach stanu prawnego swojego przedsiębiorstwa, a także o wszczęciu
postępowania upadłościowego, albo likwidacyjnego.

WARUNKI PŁATNOŚCI
§2
1. Łączna składka za okres ubezpieczenia wynosi: ……………………………………. (słownie:
………………………………………………………………………………………………..),
przy czym składka będzie płatna w ratach zgodnie z polisami odpowiadającymi rodzajom
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ubezpieczenia i wysokościom składek dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia zgodnie z
ofertą Wykonawcy.
Termin płatności poszczególnych rat łącznej składki ubezpieczeniowej (składek dla
poszczególnych rodzajów ubezpieczenia) wynosi czternaście dni od daty dostarczenia polisy,
przy czym termin ten biegnie odrębnie dla każdej z polis.
Forma płatności: przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w polisie dla
odpowiadającej jej raty.
Kwota określona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy zgodne z ofertą złożoną w
postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§3
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 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 tych
okolicznościach.
ZMIANY UMOWY
§4

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy. Zmiany niniejszej umowy
mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności, z tym, że zmiana osoby, o której mowa w § 1 ust. 9-10 nie stanowi
zmiany umowy i dla swej skuteczności wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
2. Zasadność oraz zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego zmiany
niniejszej umowy będzie podlegała ocenie, szczególnie w świetle normy prawnej
wywodzonej z przepisu art. 144 Pzp.
3. Zmiana niniejszej umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wniosek
Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania takiej
zmiany. Zmiany niniejszej umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane
z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego, że umowa podlega
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Okolicznościami uzasadniającymi zmianę niniejszej umowy są:
a) zmiany dotyczące ilości oraz wartości mienia będącego własnością lub w
posiadaniu, którego będzie Zamawiający,
b) zmiany umowy polegające na zmianie danych przedsiębiorstwa Wykonawcy
bez zmian samego przedsiębiorstwa Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy, numerów rachunków bankowych),
c) zmiany postanowień zawartej umowy, która jest korzystna dla Zamawiającego,
a konieczność dokonania takiej zmiany wynika z okoliczności, których strony
nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

KLAUZULA POUFNOŚCI
§5

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści niniejszej umowy oraz
informacji ekonomicznych, finansowych i handlowych dotyczących drugiej strony, a
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także wszelkich innych danych i informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
postanowień niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić stronę na szkodę.
2. Wykorzystanie informacji określonych w ust. 1 nastąpi jedynie w celach określonych
w umowie.
3. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków zapewniających,
że uzyskane informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Nie wymaga zgody
drugiej strony ujawnienie informacji wynikających z umowy, gdy odbiorcą informacji
jest organ uprawniony do ich uzyskania.
4. Strony oświadczają, że znane są im przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r., Nr 153, poz.
1503 z późniejszymi zmianami).
CESJE
§6
Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających lub
mogących wyniknąć z zawarcia lub wykonania niniejszej umowy, dla swej skuteczności wymaga
zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności udzielonej w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§7
1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony będą
rozstrzygać w drodze wzajemnego porozumienia.
2. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1 spory będą rozstrzygane według
prawa polskiego przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez podania przyczyn. W takim przypadku
wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega stosunkowemu obniżeniu za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

4. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
a)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
b)
oferta Wykonawcy,
c)
polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w § 1 ust. 5 – od dnia ich doręczenia
Zamawiającemu,
d)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
5. W razie sprzeczności zapisów lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność czytania lub
interpretacji:
a)
umowa,
b)
dokumenty wskazane w ust. 4 lit. a-d według kolejności ich powołania.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie oraz w dokumentach wskazanych w ust.
3 mają zastosowanie odpowiednie postanowienia:
a) ustawy z dnia 289 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
b) ustawy z dnia 13 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
c) ustawy dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.
7. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia …..................do dnia
................................
8. Językiem umowy jest język polski.
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9. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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