Wzór Umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: KW-P-78/2018
UMOWA SPRZEDAŻY
KW/2018/……….
zawarta w Poznaniu w dniu ………….… r. pomiędzy:

Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000349125, REGON: 301362581, NIP: 778 146 97 34,
o wysokości kapitału zakładowego 27.726.500,00 zł, zwaną dalej Kupującym
reprezentowaną przez:
1. ……………………………
2. ……………………………
uprawnionych do reprezentowania Kupującego zgodnie z wpisem do KRS
a
........................................................................................................................................
zwanym dalej Sprzedawcą
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………
uprawnionego/uprawnionych do reprezentowania Sprzedawcy zgodnie z wpisem do KRS/CEIDG
zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami.
W wyniku dokonania przez Kupującego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej „Ustawa PZP”) opublikowanego w Suplemencie do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej w dniu ……... pod numerem ……….została zawarta niniejsza
umowa (dalej „Umowa”) następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać Kupującemu generator i elementy do generatora do
autobusów szynowych SA132, szczegółowo określone w ust. 3 i 4, w asortymencie i ilości
wskazanej w załączniku nr 2 do Umowy – Formularz cenowy (dalej „Towar”) oraz dostarczyć
Towar na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Kupującego (dalej „Przedmiot
Umowy”).
2. Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar oraz zapłacić umówione wynagrodzenie.
3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar oryginalny, fabrycznie nowy, wolny od wad,
spełniający odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich
Norm przenoszących normy europejskie, a także nieobciążony prawami osób trzecich.
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4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodny z dokumentacją techniczno-ruchową
określoną w dokumencie potwierdzającym dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego - w odniesieniu do SA132 – spalinowego autobusu szynowego
dwuczłonowego typu 218Ma – w świadectwie nr T/2009/0037 z dnia 27 marca 2009
r. ważnym bezterminowo.
5. Sprzedawca oświadcza, że posiada niezbędne zaplecze finansowe i techniczne umożliwiające
należytą i terminową realizację Przedmiotu Umowy.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa powszechnego
oraz miejscowego, zezwoleń, wymagań zawartych w zezwoleniach, licencjach, w tym
wymogów dotyczących emisji zanieczyszczeń i ochrony środowiska, a w szczególności
wymogów nakładanych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).
7. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie tygodnia od dnia zawarcia Umowy, do przystąpienia
do procedury kwalifikacyjnej, celem wprowadzenia go na Listę Kwalifikowanych Dostawców
Kupującego (dalej „Lista Kwalifikowanych Dostawców”). Zobowiązanie, o którym mowa
w zdaniu poprzednim nie dotyczy Sprzedawcy, który już został wpisany w zakresie
obejmującym Przedmiot Umowy na Listę Kwalifikowanych Dostawców. Weryfikacja
wymogów wpisu na Listę Kwalifikowanych Dostawców nie jest równoznaczna z systemem
kwalifikowania wykonawców w rozumieniu art. 134a do art. 134e Ustawy PZP.
8. Sprzedawca zobowiązany jest do utrzymania należytego poziomu współpracy z Kupującym w
zakresie kontroli oraz zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem ruchu
kolejowego, a także realizować obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.).
Potwierdzeniem przyjęcia na siebie zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim jest
oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do Umowy, do którego złożenia zobowiązany jest
Sprzedawca nie później niż w momencie podpisania Umowy.
§2
Realizacja Przedmiotu Umowy
1.

2.
3.
4.

5.

Realizacja Przedmiotu Umowy odbędzie się w oparciu o zamówienie złożone przez
Kupującego Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres ……………. (dalej
„Zamówienie”).
Całość Towaru zostanie dostarczona jedną dostawą.
Sprzedawca gwarantuje możliwość wykonania Zamówienia i deklaruje gotowość do jego
niezwłocznej realizacji.
Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 20
(słownie: dwadzieścia) dni roboczych od daty wysłania przez Kupującego Zamówienia, w
dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
(dalej „Dzień roboczy”) w godz. 7:30 – 15:00.
Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego z co najmniej 24 h
(dwudziestoczterogodzinnym)
wyprzedzeniem
telefonicznie
na
numer
…………………………. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
………………………………………………. o planowanym terminie
realizacji
Zamówienia, w tym o planowanej godzinie dostawy. Łącznie z informacją, o której mowa
w zdaniu poprzednim, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o zamiarze
uczestniczenia w Odbiorze, o którym mowa w §4 (dalej „Informacje o Dostawie”).
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6.

Kupujący każdorazowo określi w Zamówieniu ilość i rodzaj Towaru. Sprzedawca
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni kalendarzowych
liczonych od dnia otrzymania Zamówienia, powiadomić Kupującego o dostrzeżonych w
Zamówieniu błędach, pomyłkach lub innych nieprawidłowościach.

7.

Sprzedawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób trzecich
(dalej „Podwykonawcy”) pod warunkiem wskazania w formie pisemnej pod rygorem
nieważności zakresu Przedmiotu Umowy, który zostanie powierzony Podwykonawcom, a
także wyłącznie przy pomocy Podwykonawców spełniających warunki określone Umową.
Warunkiem możliwości realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, jest podanie
Kupującemu firmy (nazwy) Podwykonawców.

8.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za
działania lub zaniechania własne.
§3
Dostawa

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru do Punktu Utrzymania Taboru
Kupującego znajdującego się w Poznaniu, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań (dalej „Miejsce
dostawy”).
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar zawierający oznaczenie określające jego
rodzaj oraz ilość (dalej „Oznaczenie Towaru”).
3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Sprzedawca do każdej dostawy Towaru zobowiązany jest
dostarczyć dokument kontroli jakości 2.1 wystawiony w oparciu o normę PN EN 10204:2006
lub normę równoważną potwierdzający zgodność Towaru z tą normą (dalej „Świadectwa
jakości”), która winna być w Świadectwie jakości przywołana. Obowiązek dostarczenia
Świadectwa jakości dotyczy Towaru, w odniesieniu do którego taki wymóg został
przewidziany w Załączniku, o którym mowa w §1 ust. 1.
4. Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot Umowy w sposób zapewniający
nienaruszalność Towaru, a także opakowania Towaru.
5. Sprzedawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dokonać rozładunku Towaru w
Miejscu dostawy.
§4
Odbiór
1. Każdorazowo po zrealizowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący dokona odbioru
Towaru i sprawdzi Towar pod względem ilościowym – w stosunku do ilości podanych w
Zamówieniu, a także pod względem zgodności Oznaczenia Towaru, pod względem zgodności
i kompletności Świadectw jakości oraz pod względem określonych w Umowie wymogów
jakościowych Towaru i wymogów dotyczących stanu Towaru i opakowania Towaru (dalej
„Odbiór”). Kupujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania Odbioru w terminie 5 Dni
roboczych od daty faktycznego dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę. Kupujący
poinformuje Sprzedawcę o terminie Odbioru w oparciu o Informacje o Dostawie. Sprzedawca
ma prawo uczestniczyć przy Odbiorze.
2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, z Odbioru sporządzony zostanie obustronnie podpisany
protokół odbioru (dalej „Protokół Odbioru”). Nieuzasadnione nieprzystąpienie Sprzedawcy
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do Odbioru, w tym nieskorzystanie z prawa do uczestniczenia w Odbiorze lub nieuzasadniona
odmowa podpisania przez Sprzedawcę Protokołu Odbioru uprawnia Kupującego do
jednostronnego podpisania Protokołu Odbioru. W przypadku jednostronnego podpisania
Protokołu Odbioru przez Kupującego, Kupujący prześle jego kopię na adres wskazany do
składania Zamówień. W Protokole Odbioru zamieszczona zostanie informacja o dacie
dokonania Odbioru.
3. Kupującemu przysługuje prawo odmowy Odbioru Towaru niezgodnego pod względem
Oznaczenia Towaru, nie zawierającego wymaganych Świadectw jakości lub, który został
dostarczony w stanie uszkodzonym lub z uszkodzonym opakowaniem.
4. W przypadku zgłoszenia braków lub niezgodności w zakresie objętym Odbiorem i
nieuzupełnienia lub nieusunięcia ich przez Sprzedawcę w terminie 3 Dni roboczych liczonych
od dnia zawiadomienia Sprzedawcy o ich stwierdzeniu, Kupujący uprawniony jest, niezależnie
od prawa do naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Towaru ze względu
na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, do zakupu Towaru u osób
trzecich na koszt i ryzyko Sprzedawcy (dalej „Dostawa zastępcza”). W przypadku
skorzystania z uprawnienia do zrealizowania Dostawy zastępczej, Kupujący obciąży
Sprzedawcę kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami zorganizowania i rozliczenia
Dostawy zastępczej, a wynagrodzeniem, jakie przysługiwałoby Sprzedawcy za prawidłowo
zrealizowany Przedmiot Umowy w tym zakresie. Sprzedawcy nie przysługuje od Kupującego
wynagrodzenie za Towar objęty Dostawą zastępczą.
5. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku usunięcia w terminie przez Sprzedawcę
braków i niezgodności, o których mowa w ust. 4, przedmiotową dostawę Towaru Strony
uważać będą za zrealizowaną zgodnie z Umową. Postanowienia zdania poprzedniego nie mają
zastosowania w odniesieniu do braków ilościowych Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości,
Protokół Odbioru niepotwierdzający odbioru całości Towaru objętego Zamówieniem stanowi
informację dla Sprzedawcy o stwierdzeniu braków lub niezgodności.
§5
Wynagrodzenie i zapłata
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu dostarczenia całości Towaru objętego
Umową wynosić będzie ………. netto (słownie: ………… ) powiększone o należny podatek
VAT wyliczony według stawki obowiązującej w dniu podpisania Umowy, co daje łączną
kwotę brutto ………….. (słownie: …………..) (dalej wartość brutto zwana „Wartością
Umowy”).
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Towar zgodnie z cenami jednostkowymi brutto
określonymi w załączniku wymienionym w §1 ust. 1 (dalej „Ceny jednostkowe”). Ceny
jednostkowe są cenami stałymi, uwzględniającymi wszelkie koszty oraz wydatki poniesione
przez Sprzedawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ciężary
publicznoprawne, i nie będą podlegać jakimkolwiek korektom ze względu na zmianę kosztów
transportu, robocizny, materiałów lub innych czynników cenotwórczych.
3. Z zastrzeżeniem §4 ust. 4 zdanie trzecie, Sprzedawcy, z tytułu należytej realizacji Przedmiotu
Umowy, przysługiwać będzie wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości zamówionego i
odebranego przez Kupującego Towaru oraz Cen jednostkowych (dalej „Rzeczywiste
Wynagrodzenie”).
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4. Sprzedawcy, z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków
określonych Umową, nie przysługuje jakiekolwiek inne wynagrodzenie, niż Rzeczywiste
Wynagrodzenie.
5. Rozliczenie Umowy nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawione zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Sprzedawca uprawniony jest do wystawienia i dostarczenia Kupującemu faktury
VAT po każdej dostawie Towaru, który zostanie odebrany przez Kupującego. Protokół
Odbioru danej dostawy Towaru będzie stanowił załącznik do faktury VAT.
6. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ujętej na fakturze VAT części Rzeczywistego
Wynagrodzenia w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej wystawienia. Sprzedawca
zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu faktury VAT w terminie 7 dni kalendarzowych
od daty jej wystawienia. W przypadku uchybienia przez Sprzedawcę obowiązkowi, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, termin płatności, o którym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustępu ulegnie wydłużeniu o okres tożsamy do okresu opóźnienia Sprzedawcy.
7. Sprzedawca wystawiając fakturę VAT obowiązany jest w jej treści powołać się na numer
Umowy i numer Zamówienia.
8. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr NIP: 778 146 97 34
i wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu Kupującego.
9. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: …………………..
10. Zapłata Rzeczywistego Wynagrodzenia nastąpi przelewem na podany w fakturze rachunek
bankowy Sprzedawcy.
§6
Gwarancja i rękojmia
1. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony Towar jest wysokiej jakości i spełnia wymogi
określone w Umowie.
2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na Towar, na okres 12 (dwunastu) miesięcy
od Odbioru Towaru (dalej „Gwarancja jakości”).
3. Sprzedawca, w ramach rękojmi i Gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność za wszelkie
wady jakościowe Towaru, w rozumieniu art. 5561 §1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.; dalej „Kodeks cywilny”), wady
prawne, a także za szkody spowodowane przez Towar (dalej „Wady”).
4. Wszelkie Wady stwierdzone w czasie obowiązywania rękojmi lub Gwarancji jakości Kupujący
zgłaszał będzie na adres email, email …………. lub adres ………….. (dalej „Zgłoszenie
Reklamacji”). Sprzedawca, przez okres Gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od faktu,
które z powyższych uprawnień Kupującego wygaśnie później, zobowiązany jest powiadamiać
Kupującego o każdej zmianie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie później niż w
dniu jej wystąpienia pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na
ostatni prawidłowo wskazany przez Sprzedawcę adres. Korespondencja przesłana na adres do
doręczeń określony stosownie do niniejszego ustępu traktowana będzie jako skutecznie
doręczona także w przypadku: (i) odmowy jej odbioru przez Sprzedawcę, lub (ii) nie podjęcia
jej przez Sprzedawcę we właściwej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), pomimo
awizowania przesyłki.
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5. W przypadku przesłania przez Kupującego Zgłoszenia Reklamacji, Sprzedawca wymieni na
własny koszt i ryzyko wadliwy Towar na wolny od Wad, w terminie 14 (czternastu) Dni
roboczych od daty przesłania przez Kupującego Zgłoszenia Reklamacji.
6. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem Gwarancji jakości obciążają Sprzedawcę.
7. Gwarancja jakości ulega wydłużeniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń
przez którąkolwiek ze Stron o czas potrzebny na usunięcie Wad.
8. Niezależnie od udzielonej Gwarancji jakości, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem zmian określonych Umową. Do realizacji praw
i obowiązków z tytułu rękojmi, postanowienia ust. 3 – 7 stosuje się odpowiednio w zakresie w
jakim, realizacja uprawnień z rękojmi polega na usunięciu Wady. W ramach rękojmi, Kupujący
uprawniony jest zgłosić Wadę przez cały okres obowiązywania rękojmi, niezależnie od
momentu stwierdzenia Wady.
9. W przypadku, gdy Sprzedawca nie usunie w terminie Wad, Kupujący uprawniony jest
niezależnie od naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia Sprzedawcy w realizacji
obowiązków wynikających z Gwarancji jakości lub rękojmi ze względu na okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, do wymiany wadliwego Towaru w ramach
Dostawy zastępczej. Kupujący uprawniony jest do naliczenia kary umownej zgodnie z
postanowieniami niniejszego ustępu nie dłużej niż do dnia otrzymania Towaru w oparciu o
Dostawę zastępczą w miejsce wymienianego, objętego Zgłoszeniem Reklamacji.
10. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do wymiany wadliwego Towaru
w ramach Dostawy Zastępczej, Kupujący obciąży Sprzedawcę kosztami zorganizowania i
rozliczenia Dostawy Zastępczej w pełnej wysokości. Skorzystanie przez Kupującego z
wymiany wadliwego Towaru w ramach Dostawy zastępczej nie zwalnia Sprzedawcy ze
zobowiązań z tytułu udzielonej Gwarancji jakości.
11. Sprzedawca jest odpowiedzialny za szkodę, w tym utracony zysk Kupującego spowodowany
brakiem możliwości wykorzystywania pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1, z którego
korzystanie jest niemożliwe ze względu na realizowanie przez Kupującego uprawnień z tytułu
Gwarancji jakości lub rękojmi.
12. Strony ustalają, iż postanowienia niniejszego paragrafu stanowi dokument gwarancji jakości
udzielonej przez Sprzedawcę, w rozumieniu przepisu art. 5772 Kodeksu cywilnego.
§7
Kary umowne
1. Sprzedawca za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie Umowy, zapłaci Kupującemu karę
umowną z następujących tytułów i w następującej wysokości:
a.

b.

w przypadku opóźnienia Sprzedawcy w dostarczeniu Towaru ze względu na
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, w wysokości 0,5% wartości
brutto tej części Zamówienia, która nie została zrealizowana, za każdy rozpoczęty Dzień
roboczy opóźnienia;
w przypadku opóźnienia Sprzedawcy w realizacji któregokolwiek z obowiązków
wynikających z Gwarancji jakości lub rękojmi ze względu na okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, w wysokości 0,2% wartości brutto
reklamowanego Towaru, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia;
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c.

w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron ze względu na
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, w wysokości 10% wartości
brutto niezrealizowanej części Umowy.

2. Strony ustalają, iż łączna wartość kar umownych naliczonych niezależnie na podstawie ust. 1
lit. a i b) nie może przekraczać 20% Wartości Umowy w odniesieniu do każdej z tych podstaw.
Każdorazowo w przypadku, gdy Kupujący naliczy lub będzie uprawniony do naliczenia kar
umownych o łącznej sumie w wysokości 20% Wartości Umowy w odniesieniu do
którejkolwiek z wymienionych powyżej podstaw, Kupującemu przysługiwać będzie
uprawnienie do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy. Prawo to
Kupujący może zrealizować w terminie 60 dni kalendarzowych od daty wystąpienia wyżej
wskazanej przesłanki. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, iż przy ustalaniu łącznej
wysokości kar umownych, o której mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, uwzględniane
będą również kary umowne, których dochodzenie jest wyłączone w następstwie skorzystania z
prawa do naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy.
3. Kupującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania
wezwania do ich zapłaty.
5. Kary umowne mogą być potrącane z Rzeczywistego Wynagrodzenia.
§8
Czas realizacji Umowy
1. Strony ustalają, iż Kupujący uprawniony jest złożyć Zamówienie w okresie 7(siedmiu) dni
licząc od dnia podpisania Umowy. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim
uprawnienie Kupującego do złożenia Zamówienia wygasa.
2. Kupujący traci uprawnienia do składania Zamówień z chwilą, gdy łączna wartość Zamówień
osiągnie Wartość Umowy.
§9
Zmiany Umowy
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy
wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Umowy powinna być za każdym razem oceniana z punktu widzenia zgodności z
przepisami regulującymi dopuszczalność zmian Umowy, w szczególności art. 144 ust.1
Ustawy PZP.
3. Kupujący przewiduje możliwość wprowadzenia w Umowie istotnych zmian:
a. w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy zawartej przez Kupującego z
Województwem Wielkopolskim (dalej „Organizator”) na świadczenie usług
publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich– w
zakresie odpowiadającym zwiększeniu lub zmniejszeniu usług realizowanych na rzecz
Województwa Wielkopolskiego w stosunku do ilości realizowanej w dniu zawarcia
Umowy lub odpowiadającym zmianom wymogów jakościowych określanym przez
Organizatora w stosunku do obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, przy czym
zmiany te nie spowodują zwiększenia Wartości Umowy,
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b. w przypadku zmiany serii pojazdów, o których mowa w §1 ust. 1 lub ich liczby
udostępnianych Kupującemu przez Organizatora do realizacji przewozów pasażerskich
– w zakresie odpowiadającym rodzajowi oraz ilości części przeznaczonych do
pojazdów, które przestały być udostępnianie Kupującemu w porównaniu do taboru
udostępnianego w dniu zawarcia Umowy,
c. w przypadku wprowadzenia zamienników Towaru ze względu na zakończenie,
wstrzymanie, wznowienie produkcji Towaru lub wycofanie z obrotu, przy czym cena
zamiennika nie może być wyższa od Ceny jednostkowej za Towar – w zakresie w
jakim należyta realizacja Przedmiotu Umowy wymaga dostarczenia zamiennika.
4. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy PZP, w szczególności:
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy np.:
zmiana numeru rachunku bankowego,
b. zmiana danych osób uprawnionych do realizowania Przedmiotu Umowy,
c. zmiana zastosowanego przez Kupującego w Umowie oznaczenia katalogowego
Towaru, jeśli nie spowoduje ona zmiany Przedmiotu Umowy.

§ 10
Odstąpienie od Umowy
1. Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od
powzięcia wiadomości o zdarzeniu, w następujących przypadkach:
a. w przypadku, gdy Sprzedawca opóźnia się z dostawą całości lub części Towaru o
więcej niż 14 (czternaście) Dni roboczych,
b. w przypadku, gdy Sprzedawca dostarczy całości lub części Towaru, który okaże się
niezgodny z postanowieniami Umowy, w szczególności dostarczy Towar zawierający
Wady lub bez wymaganych Świadectw jakości,
c. w przypadku zaistnienia uzasadnionych przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003
roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.; dalej „Prawo
upadłościowe”) albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodów
wyszczególnionych w artykułach 12a i 13 Prawa upadłościowego,
d. w przypadku złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o wszczęciu postępowania
restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.), a także ogłoszenia
przez Sprzedawcę otwarcia likwidacji lub rozwiązanie przedsiębiorstwa;
e. w przypadku, gdy Sprzedawca opóźnia się z realizacją świadczeń z tytułu Gwarancji
jakości lub rękojmi o więcej niż 14 (czternaście) Dni roboczych,
f. w przypadku, gdy umowa o świadczenie pasażerskich przewozów kolejowych zawarta
przez Kupującego z Organizatorem ulegnie rozwiązaniu,
g. w przypadku, gdy Sprzedawca wykonuje Przedmiot Umowy przy pomocy
Podwykonawców pomimo nie zgłoszenia Kupującemu zakresu Przedmiotu Umowy
przez nich realizowanego lub bez podania ich firmy (nazwy),
h. w sytuacji, o której mowa w §7 ust. 2.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym Strona odstępująca od Umowy
zobowiązana jest uzasadnić skorzystanie z prawa do odstąpienia.
4. Strony ustalają, iż, odstąpienie od Umowy będzie wywierało skutki na przyszłość i nie będzie
miało wpływu na prawa i obowiązki Stron wynikające z postanowień §6, §7, a także §12.
§ 11
Osoby upoważnione
1. Z ramienia Kupującego, osobą samodzielnie upoważnioną w sprawach realizacji Umowy, w
tym do składania Zamówień jest:
…………………….., e-mail: …………………………………
…………………….., e-mail: ………………………………….
2.

Z ramienia Kupującego, osobą upoważnioną do Odbioru Towaru objętego Zamówieniem, w
tym podpisywania Protokołu Odbioru jest osoba wskazana do kontaktu w danym
Zamówieniu.

3.

Z ramienia Sprzedawcy, w sprawach realizacji Umowy upoważniony jest:
…………………….., e-mail: ………………………………….

4.

Każda ze Stron odpowiednio może pisemnie upoważnić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności inne osoby, niż wymienione w niniejszym paragrafie do występowania w swoim
imieniu, zawiadamiając o tym fakcie, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, drugą
Stronę nie później niż w chwili podjęcia czynności przez nowo upoważnioną osobę. W
ramach powyższego uprawnienia, osoby, o których mowa w niniejszym paragrafie, a także
upoważnione zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, są umocowane do udzielenia
dalszych pełnomocnictw w formie pisemnej pod rygorem nieważności (ustanowienia osób
upoważnionych), w zakresie posiadanego umocowania.
§12
Postanowienia Dodatkowe

1. Sprzedawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie
bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Dokonanie przez
Sprzedawcę czynności, o których mowa w zdaniu powyżej bez pisemnej zgody Kupującego
jest wobec Kupującego bezskuteczne i nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązków nałożonych na
niego Umową.
2. Sprzedawca zobowiązany jest zaliczyć dokonaną przez Kupującego zapłatę wyłącznie na
poczet wskazanej przez Kupującego wierzytelności głównej, a w przypadku braku wskazania
przez Kupującego, wyłącznie na poczet najdawniej wymaganej, wynikającej z Umowy
wierzytelności głównej.
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3. Za datę zapłaty Rzeczywistego Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Kupującego.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami powstałych w związku z
Umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.
5. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić, iż dane osobowe objęte Umową będą przetwarzane
tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej „RODO”) i nie
będą udostępniane innym osobom niż upoważnionym w Umowie oraz mogą być udostępnione
jedynie organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej
w celu przeprowadzenia postępowania stanowiącego podstawę zawarcia Umowy zgadza się
na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązuje się do informowania Kupującego o
wszelkich zmianach danych osobowych.
7. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji
zawierającej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostępnieniem osobom
nieuprawnionym lub nieupoważnionym do ich przetwarzania.
8. Sprzedawca:
a.

potwierdza oświadczenia, które złożył na etapie postępowania, w wyniku
którego została zawarta Umowa,

b. oświadcza, że posiada informacje o zasadach przetwarzania przez Kupującego
danych osobowych w zakresie celów wskazanych w dokumentacji przetargowej
dotyczącej postępowania w wyniku którego została zawarta przedmiotowa
Umowa,
c. oświadcza, że wypełnił w imieniu Kupującego obowiązki informacyjne

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych biorących
udział w wykonaniu Umowy, t.j. poinformował o zakresie danych dotyczących
tych osób, a przekazanych do Kupującego, poinformował że Kupujący jest
administratorem ich danych osobowych i będzie je przetwarzał na zasadach
określonych w § 10, ust. 7-10 oraz poinformował , że Sprzedawca jest źródłem,
od którego Kupujący pozyskał ich dane osobowe.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Do Umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu
Cywilnego.
2. Strony oświadczają, iż dane zawarte w wydrukach z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są aktualne, osoby
reprezentujące każdą ze Stron działają w zakresie posiadanych kompetencji, a także że nie
zachodzą żadne inne okoliczności wpływające na ważność Umowy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, nie narusza to ważności
pozostałych postanowień. Postanowienie, które okazało się nieważne, zostanie zastąpione,
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uzgodnionym na piśmie, innym postanowieniem, odpowiadającym znaczeniu i celowi
gospodarczemu zastępowanego postanowienia.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Zobowiązania z Zakresu Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem
b) Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Kupujący:

Sprzedawca:

…………………………..

.…………………………
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Załą czn ik n r 1 d o Um ow y K W/2 0 18/ … …… ……
Nr sp r a w y: K W -P - 78 /2 0 18

ZOBOWIĄZANIE STRON
Strony zobowiązują się do bieżącej wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa,
w szczególności w zakresie postępowania z ryzykiem wspólnym powstającym na styku pomiędzy Kolejami
Wielkopolskimi Sp. z o.o. jako Stroną umowy, a …………………………………………………………., jako
Sprzedawcą. W uzasadnionych przypadkach Strony zobowiązują się do wdrożenia wspólnie odpowiednich
środków kontroli ryzyka dla zidentyfikowanych i ocenionych wspólnych zagrożeń jeśli ich poziom jest
nieakceptowalny.
Wymiana informacji w powyższym zakresie pomiędzy Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o.o. jako Stroną
umowy, a ……………………………………………………………….. jako Sprzedawcą odbywać się będzie w sposób
zgodny z zasadami określonymi w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem każdej ze stron.
Sprzedawca wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu Wykonawcy wynikającego z Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem.



Ze strony Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. osobą odpowiedzialną za wymianę informacji jest
Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Piotr Malarski – piotr.malarski@kolejewielkopolskie.com.pl



Ze strony …………………………………………………….osobą odpowiedzialną za wymianę informacji jest
.......................................................................................................................................

Przyjęliśmy do wiadomości i stosowania powyższe zobowiązanie

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

(data i podpis osób uprawnionych
do reprezentowania firmy)

(data i podpis osób uprawnionych
do reprezentowania firmy)
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