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Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – wzór oświadczenia

UMOWA Nr CRU - P/Wr/……./2019
zawarta w dniu ………………. 2019 roku we Wrocławiu
pomiędzy:
”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000031521 Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy w wysokości 1 540 606 500,00 zł posiadająca numer NIP 526-25-57-278, Regon 017319719 Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu, ul. St. Małachowskiego 9, 50-084 Wrocław, reprezentowany
przez:
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
zwany w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM

W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 701 i następne
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

ustawy

z

dnia

§1.
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż 8 wraków elektrycznych zespołów trakcyjnych (dalej zwane
wrakami ezt) o łącznej wadze 1.011,69 tony wymienionych w załączniku nr 1, przeznaczonych do złomowania,
innych niż statki i pozostałe konstrukcje pływające, sklasyfikowanych pod numerem PKWIU 38.11.49.0 o kodzie
odpadu 16 01 06, zawierających złom metali kolorowych oraz zanieczyszczenia takie jak: drewno, szkło,
laminaty, wykładziny PCV oraz inne elementy niemetalowe wyposażenia ezt.
2. Oferowane do sprzedaży wraki ezt nie są złomem czysto metalowym ani odpadem jednoznacznie
przeznaczonym do odzysku. Wraki ezt zawierają niewielkie ilości substancji niebezpiecznych takie jak: oleje i
smary.
3. Waga wraków ezt została zaakceptowana przez Kupującego.
4. Kupującemu znane są warunki realizacji przedmiotu umowy, które przyjął do wykonania i zaakceptował warunki
niniejszej umowy oraz zapisy Warunków przetargu, na podstawie których dokonano wyboru Kupującego.
5. Kupujący oświadcza, że z dniem podpisania niniejszej umowy nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń
dotyczących przedmiotu umowy.
6. Kupujący posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu lub
odzysku złomu i odpadów odpowiednich dla przedmiotu postępowania - zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach tj. z dnia 15.03.2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
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7. W przypadku braku pozwolenia Kupującego na transport odpadów zobowiązany on jest wskazać
transportującego posiadającego ważne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
odpowiednich dla przedmiotu postępowania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach tj. z dnia
15.03.2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).. Kupujący zobowiązany jest do przedłożenia stosownego
oświadczenia w tym zakresie (w oryginale).
8. Kupujący w przypadku, gdy podczas wykonywania prac zajdzie potrzeba korzystania z mediów Sprzedającego, tj.
energii elektrycznej lub wody podpisze odrębną umowę ze Sprzedającym i zapłaci wynikające z tej umowy
wynagrodzenie.
9. Kupujący w dniu zawarcia transakcji jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. O zmianie statusu
podatnika w trakcie realizacji umowy Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia
Sprzedającego.
10. Wyjaśnienia użytych pojęć:
1/ Przedmiot umowy - 8 wraków ezt o łącznej wadze 1.011,69 ton
2/ Dni robocze - dni kalendarzowe, bez sobót, niedziel i świąt;
3/ Miejsce odbioru - miejsca składowania przedmiotu umowy wskazane w § 4 ust. 1 umowy.
§ 2.
Termin wykonania umowy
Kupujący zobowiązuje się wykonać umowę w terminie 60 dni kalendarzowych od jej zawarcia. Przez wykonanie
umowy rozumie się zabranie wraków ezt z terenu Sprzedającego, pocięcie elementów ezt, podpisanie i wydanie
Sprzedającemu wszystkich wymaganych przez niniejszą umowę i przepisy prawa dokumentów.
§ 3.
Cena i warunki płatności
1. Cena została ustalona w drodze postępowania przetargowego i zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
…………………………………………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………).
Ogólna cena niniejszej umowy wynosi …………………ZŁ (słownie: ………………………………………………………….).
2. Kupujący zobowiązuje się dokonać przedpłaty za kupowane wraki w wysokości, o której mowa w ust. 1 na
rachunek bankowy nr 09 1090 1375 0000 0001 3347 8683 w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Na otrzymaną zaliczkę Sprzedający wystawi fakturę VAT. Obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywa na
Kupującym.
3. Za datę płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
4. Sprzedający zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze:
1/ imienia i nazwiska osoby wskazanej w § 4 ust. 16 niniejszej umowy, reprezentującej Kupującego w
kontaktach ze Sprzedającym, przy czym zmiana osób do reprezentacji Stron nie stanowi istotnej zmiany
umowy i wymaga jedynie powiadomienia o tym fakcie drugą Stronę na jej adres korespondencyjny;
2/ numeru niniejszej umowy.
§ 4.
Realizacja umowy
1. Wraki ezt muszą zostać pocięte w obrębie
- stacji PKP Wrocław Główny lub bocznic kolejowych tej stacji.
Koszty oraz ryzyko związane z cięciem, załadunkiem i transportem pokrywa Kupujący. Sprzedający nie dopuszcza
możliwości transportu wraków ezt do miejsca cięcia wskazanego przez Kupującego, poza tory stacji PKP
Wrocław Główny lub bocznic kolejowych tej stacji.
2. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić przemieszczenie sprzedanych wraków, w obrębie stacji postoju, na
wskazany przez Kupującego tor dla dokonania przez Kupującego czynności cięcia. Wynajęcie toru do cięcia ezt,
cięcie, załadunek i transport wraków Kupujący przeprowadza na własny koszt i we własnym zakresie oraz na
własne ryzyko. Przed podjęciem czynności przemieszczenia wraków Kupujący zobowiązuje się przedłożyć
Sprzedającemu oświadczenie w zakresie dopełnienia formalności wynajęcia torów/ bocznicy.
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3. Sprzedający dopuszcza możliwość odpłatnego udostępnienia Kupującemu własnej infrastruktury, celem
dokonania przez Kupującego czynności cięcia. W takim przypadku Sprzedający:
a) doliczy do ceny zaoferowanej przez Kupującego za 1 tonę – 7,11 zł.
b) obciąży Kupującego kosztami z tytułu uzyskania przepustek dla pracowników Kupującego, wykonujących
czynności kasacji wraków. Koszt jednej przepustki – 10,00 zł/szt. netto. Sprzedający wystawi Kupującemu
fakturę z tego tytułu z terminem płatności 7 dni. Kupujący zobowiązany jest do wskazania osób,
wykonujących czynności kasacji wraków w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy. Lista pracowników
przedstawiona przez Kupującego będzie podstawą do uzyskania przepustek oraz wystawienia faktury.
c) obciąży Kupującego kosztami z tytułu szkolenia z zakresu poruszania się po torach dla pracowników
Kupującego, wykonujących czynności kasacji wraków. Koszt szkolenia – 211,00 zł netto. Sprzedający wystawi
Kupującemu fakturę z tego tytułu z terminem płatności 7 dni od daty wystawienia faktury. Kupujący
zobowiązany jest do wskazania osób, wykonujących czynności kasacji wraków a tym samym podlegających
szkoleniu, w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy.
4. Warunkiem wydania przedmiotu umowy jest zapłata oraz zaksięgowanie na rachunku bankowym Sprzedającego
należności za zakupiony przedmiot umowy.
5. Z czynności wydania przedmiotu umowy Sprzedający sporządzi „Protokół wydania/ odbioru”, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do umowy, który musi zostać podpisany przez obie strony umowy. Wydanie nastąpi nie
później niż 7 dni kalendarzowych od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
6. Termin odebrania wraków ezt Kupujący uzgodni z:
- p. ………………………………..– Sekcja Utrzymania Taboru tel. …………………………………………….
7. Kupujący zobowiązany będzie do zniszczenia (pocięcia) elementów wraków elektrycznych zespołów trakcyjnych
takich jak: ramy wózków, ostoje i zestawy kołowe w obecności Komisarza Odbiorczego oraz przedstawiciela
Sprzedającego. Termin cięcia należy uzgodnić z przedstawicielem Sprzedającego. O terminie i miejscu cięcia
Kupujący powiadomi Sprzedającego nie później, niż na 5 dni kalendarzowych przed wykonywaniem tych
czynności.
Przy cięciu n/w elementów należy stosować się do poniższych zasad:
a) zestawy kołowe: oś zestawów przeciąć w połowie jej długości, natomiast zestaw kołowy nadciąć na ½
długości jego promienia w dowolnym miejscu obwodu;
b) ramy wózków przeciąć wzdłuż osi wzdłużnej i poprzecznej przez gniazdo czopa skrętu;
c) ostoje należy przeciąć wzdłuż osi wzdłużnej i poprzecznej na części.
8. Z czynności, o których mowa w ust. 7 zostanie spisany „protokół fizycznej kasacji” stanowiący załącznik nr 3 do
umowy i sporządzona dokumentacja zdjęciowa.
9. Sprzedający – wytwórca odpadu, w dniu przekazania wraków sporządza „kartę przekazania odpadów” zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ze zm.), którą przekazuje Kupującemu.
10.Kupujący – odbiorca odpadu, zobowiązany jest do kompletnego uzupełnienia „karty przekazania odpadów”, o
której mowa w ust. 7 włącznie z podaniem miejsca przeznaczenia odpadu.
11.W przypadku, gdy Kupujący zleca wykonanie usługi transportu odpadów innemu uprawnionemu podmiotowi do
miejsca jego przeznaczenia, Kupujący zobowiązuje się do uzyskania odpowiedniego poświadczenia na „karcie
przekazania odpadów” wykonania przez transportującego tej usługi.
12.Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania na terenie kolejowym przepisów z zakresu bhp, jak również
przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
13.Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia pozostałości i odpadów oraz zanieczyszczeń
i uporządkowania terenu. Uporządkowanie terenu powinno nastąpić najpóźniej w terminie wskazanym w § 2
umowy.
14. Z chwilą wydania przedmiotu umowy ryzyko jego utraty obciąża Kupującego.
13

Warunki przetargu - PRL – 250-4/2019 str. 14

15.Osobą odpowiedzialną z ramienia Sprzedającego za realizację umowy jest Naczelnik Sekcji Utrzymania Taboru.
16.Strony ustalają, że we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy
kontaktować się będą bezpośrednio i wyłącznie z n/w osobami:
▪
▪
▪

z ramienia Sprzedającego - p. Monika Czubaszewska, tel. 782 452 349,
e-mail: monika.czubaszewska@p-r.com.pl
z ramienia Sprzedającego - ……………………………, tel. …………………………………….,
e-mail: …………………………….
z ramienia Kupującego …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 5.
Kary umowne i odszkodowania

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie i /lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy, są niżej wymienione kary umowne.
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu w przypadku:
1/ nie uregulowania należności za zakupiony przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2
umowy – maksymalne odsetki, zgodnie z art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, za opóźnienie w zapłacie;
2/ nie odebrania przedmiotu umowy w terminie ustalonym zgodnie z § 4 ust. 5 i 6 umowy - karę umowną w
wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze;
3/ nie wykonania przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w § 2 oraz 4 ust. 13 umowy - karę umowną w
wysokości 250,00 ZŁ za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4/ odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego - karę umowną w wysokości 10% ceny
zakupionego przedmiotu umowy;
5/ nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 7 umowy - karę umowną w wysokości 2.000,00 zł;
6/ niedopełnienia czynności cięcia podzespołów zgodnie z § 4 ust. 7 umowy – karę umowną w wysokości
1.000,00 ZŁ za każdy niepocięty podzespół.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jeżeli opóźnienie w zapłacie lub odbiorze przedmiotu umowy przekroczy 10 dni
roboczych.
4. Sprzedający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy zastrzeżone kary
umowne nie pokryją poniesionej przez Sprzedającego szkody.
5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obowiązku dalszego realizowania przedmiotu umowy.
§ 6.
Ochrona danych osobowych
1.

2.

Sprzedający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych
u Sprzedającego (dalej: pracownicy Sprzedającego). Sprzedający niniejszą Umową udostępnia Kupującemu
wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w
związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników
Sprzedającego wyznaczonych przez Sprzedającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Kupującym
w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy.
Kupujący oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Kupującego
(pracowników/podwykonawców Kupującego) (dalej: pracownicy Kupującego). Kupujący niniejszą Umową
udostępnia Sprzedającemu wyłącznie w związku I w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających
lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail,
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pracowników Kupującego wyznaczonych przez Kupującego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy ze
Sprzedającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie ma charakter
jednorazowy.
3. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną do udostępnienia
danych dla realizacji zawartej Umowy.
4. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostępnionych danych
spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych osobowych.
5. Strony zobowiązują się:
1) udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania się ze
wszystkich obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, spoczywających na
Stronach jako administratorach danych osobowych,
2) w przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z realizacją Umowy na płaszczyźnie ochrony
danych osobowych, informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie działania, przekazywać
dokumenty oraz wykonywać inne czynności, jeżeli będą konieczne do ochrony interesów drugiej
Strony
3) nawzajem informować, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa danych, jeżeli
naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować
jej odpowiedzialnością.
6. Udostępnienie nastąpi w formie elektronicznej:
1) na adres e-mail Kupującego: ………………………………………
2) na adres e-mail Sprzedającego: ……………………………………..
zaszyfrowane hasłem spełniającym stosowane przez Stronę normy bezpieczeństwa haseł i przekazane drugiej
Stronie innym kanałem porozumiewania się niż korespondencja e-mail.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Do rozstrzygnięcia spraw spornych wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd powszechny
miejscowo właściwy dla Sprzedającego.
3. W przypadku wystąpienia sporu, w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony dołożą wszelkich starań, w celu
polubownego jego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia, poddają go rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny we Wrocławiu.
4. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą bez pisemnej
zgody Spółki ”Przewozy Regionalne " sp. z o. o. być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana
przez Kupującego bez uzyskania takiej pisemnej zgody Sprzedającego stanowić będzie istotne naruszenie
postanowień niniejszej umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących
po stronie Kupującego.
5. Wymienione w treści umowy załączniki stanowią integralną część umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy
Nr CRU-P/Wr/…../2019

WYKAZ WRAKÓW
Masa całkowita ezt: 1.011,69 ton
Cena wywoławcza za tonę: 680,00 ZŁ
Cena wywoławcza razem wynosi: 687.949,20 ZŁ
L.p.
1

Nr pojazdu

Masa [t]
163,14

EN71-008

2
3
4
5
6
7
8

EN57-1237
EN57-1166
EN57-1164
EN57-1103
EN57-970
EN57-895
EN57-621
Razem

Uwagi
Kupujący zobowiązany jest
do wymontowania i zwrotu
Sprzedającemu siedzeń
pasażerskich oraz dwóch
zestawów kołowych

121,25
121,05
121,25
121,25
121,25
121,25
121,25
1.011,69
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Załącznik nr 2 do umowy
Nr CRU-P/Wr/……./2019

PROTOKÓŁ
WYDANIA/ODBIORU
spisany w dniu ………………………………………………… 2019 r. we Wrocławiu.
dotyczący wydania/odbioru 8 wraków ezt o masie całkowitej 1.011,69 ton:
L.p.
1

Masa [t]
163,14

Nr pojazdu

EN71-008

2
3
4
5
6
7
8

Uwagi
Kupujący zobowiązany jest
do wymontowania i zwrotu
Sprzedającemu siedzeń
pasażerskich oraz dwóch
zestawów kołowych

121,25
121,05
121,25
121,25
121,25
121,25
121,25
1.011,69

EN57-1237
EN57-1166
EN57-1164
EN57-1103
EN57-970
EN57-895
EN57-621
Razem

WYDAJĄCY: ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu
ODBIERAJĄCY: ………………………………………………………
………………………………………………………
1/ Przedstawiciel Wydającego: ……………………………………………………………………………………….…..….……..
[wpisać imię i nazwisko]

2/ Przedstawiciel Odbierającego: ……………………………………………………….…………………………………………………
[wpisać imię i nazwisko]

Uzgodnienia Stron:
1/
podstawą wydania/odbioru jest zawarta umowa Nr CRU-P/Wr/……./2019 z dnia …………….. 2019 r.
w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2/ z chwilą wydania Odbierający ponosi całkowitą odpowiedzialność za odebrany przedmiot umowy.

WYDAJĄCY

ODBIERAJĄCY
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Załącznik nr 3 do umowy
Nr CRU-P/Wr/……./2019

Protokół
fizycznej kasacji
W dniu ……………….. r. w …………………., dokonano komisyjnej kasacji ram wózków, ostoi i zestawów kołowych, zgodnie
z § 4 ust. 5 umowy Nr CRU-P/Wr/……../2019 z dnia ……………….. 2019 r. w obecności Komisarza Odbiorczego oraz
przedstawicieli Kupującego oraz Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY: ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu
KUPUJĄCY: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Trwale uszkodzone podzespoły
Lp.

Numer ezt

Ramy wózków, ostoi i zestawów kołowych
ilość sztuk

1
2
3
4
5

Ramy wózków oraz ostoje zostały trwale pocięte, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 9 wymienionej
umowy, poprzez pocięcie palnikiem acetylenowo - tlenowym, z przeznaczeniem na złom wsadowy.
Komisja w składzie:
1/ Komisarz Odbiorczy - ..............................................................
2/ Przedstawiciel Kupującego - ..............................................................
3/ Przedstawiciel Sprzedającego - .........................................................
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