Załącznik nr 4
Numer sprawy: ...................................

Umowa nr ……………………………
zawarta w dniu ………………… w Ujazdówku
z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
(nr sprawy …………………………………)

pomiędzy:
CEDROB CARGO spółka z o.o. z siedzibą w Ujazdówku, Ujazdówek 2a, 06-400 Ciechanów, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692942, NIP:
5662018817, REGON: 368202750, którą reprezentuje:
1.

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

zwaną dalej Zamawiającym
a
........................................................ z siedzibą ...................................................................................... ,
wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy................................................
pod numerem KRS: ..................... , REGON ........................... , NIP ...................., którą reprezentują:
1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
zwaną/ym dalej Wykonawcą,
zwanymi w dalszej treści umowy łącznie Stronami
Strony postanawiają co następuje:

§1
Przedmiot umowy
1.

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowanie na rzecz
Zamawiającego i dla jego celów dokumentów, instrukcji i procedur systemu zarządzania
bezpieczeństwem na potrzeby uzyskania licencji i certyfikatów bezpieczeństwa w części A
i części B dla przewoźnika kolejowego (dalej: „Przedmiot Umowy”), a Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
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2.

Zakres i zasady realizacji Przedmiotu Umowy są opisane w niniejszej Umowie.

§2
Zakres realizacji Przedmiotu Zamówienia
1.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca:
a) przeprowadzi proces uzyskania licencji przedsiębiorcy kolejowego w zakresie przewozów
towarowych koleją,
b) podejmie się zastępstwa procesowego w postępowaniu administracyjnym w zakresie
licencjonowania działalności kolejowej,
c)

opracuje system zarządzania bezpieczeństwem (SMS), dostosowany do potrzeb
i wymagań Zamawiającego,

d) opracuje instrukcje i przepisy wewnętrzne oraz procedury systemowe dla przewoźnika
kolejowego,
e) przeprowadzi proces uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego
w części A – akceptującego system zarządzania bezpieczeństwem,
f)

przeprowadzi proces uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego
w części B – akceptującego uregulowania przyjęte przez przewoźnika kolejowego w celu
spełnienia wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów
kolejowych na danej sieci kolejowej,

g)

podejmie się zastępstwa procesowego w postępowaniach administracyjnych w zakresie
akceptacji systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz akceptacji uregulowań przyjętych
przez przewoźnika w celu bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych,

h) podejmie się kompleksowego wsparcia procesu przygotowania wszelkich niezbędnych
wniosków i dokumentów oraz spełnienia wszelkich wymagań do uzyskania uprawnień
przewoźnika kolejowego na polskim rynku.

§3
Terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia
1.

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentów i opracowań, o których mowa
w § 2 ust. 1 lit a-d niniejszej Umowy w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
z uwzględnieniem etapowości realizacji zadań. Każdorazowo ostateczny termin realizacji
uzależniony będzie od terminowości i kompletności przekazywanej przez Zamawiającego
dokumentacji i informacji niezbędnych do realizacji zadań przyjętych przez Wykonawcę.

2.

W zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit e-h niniejszej Umowy terminy realizacji
zobowiązań umownych przez Wykonawcę zależne będą od podjętej przez Zamawiającego
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decyzji o zainicjowaniu formalnej procedury przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego
(„UTK”) i uwzględniać będą doradztwo prawne w toku prowadzonego przez Prezesem UTK
postępowania administracyjnego. Przewidywany termin zakończenia realizacji zobowiązań
umownych strony określają na 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1.

Za terminowe i poprawne wykonanie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o Formularz Ofertowy, stanowiący
Załącznik nr 1 do Umowy, w kwocie:
a)

…………………. (słownie: …………….) złotych netto, powiększonej o należny podatek od
towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego –
jako wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
lit a-d niniejszej Umowy.

b) …………………. (słownie: …………….) złotych netto miesięcznie – stała opłata ryczałtowa,
powiększona o należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili
powstania obowiązku podatkowego – jako wynagrodzenie za realizację przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit e-h niniejszej Umowy.
2.

Wynagrodzenie zawarte w ust. 1 powyżej zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy
związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty prac niezbędnych do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz koszt przeniesienia praw autorskich. Wynagrodzenie to wyczerpuje
wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z należytego
wykonania Umowy.

3.

Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty doręczenia mu przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a wypłacone zostanie przez Zamawiającego po
przyjęciu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Przedmiotu Umowy w formie Protokołu
zdawczo-odbiorczego oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej
faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b wypłacone zostanie przez Zamawiającego za
każdy miesięczny okres realizacji usługi wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy
(w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym) oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.

6.

Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej będzie dokonana w złotych polskich.

7.

Faktury wystawiane będą na adres siedziby Zamawiającego, wskazany w niniejszej Umowie.
Na fakturze Wykonawca ma obowiązek podać numer Umowy.
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§5
Oświadczenia Wykonawcy
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie, środki
i zasoby do prawidłowego, rzetelnego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa
wykonywania Przedmiotu umowy.

2.

Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej Umowy oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody
natury faktycznej bądź prawnej uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy
w całości w terminie wskazanym w § 3 Umowy.

3.

W przypadku dostępu do danych prawnie chronionych, będących w zasobach
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w okresie, w którym będzie dysponował
dostępem do powyższych danych oraz po zakończeniu tego dostępu, do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie i w związku z realizacją niniejszej
Umowy.

§6
Zachowanie poufności
1.

Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji Umowy, jak również po jej rozwiązaniu
lub wygaśnięciu, wszystkie osoby zatrudnione przy wykonaniu Przedmiotu Umowy
zachowają w tajemnicy wszelkie uzyskane w toku wykonywania Umowy dane, a także
nieprzeznaczone do wiadomości publicznej informacje dotyczące Zamawiającego lub
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa innych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
419), zwane dalej w Umowie „Informacjami Poufnymi”.

2.

Informacje Poufne, o których mowa powyżej, mogą być wykorzystywane i przetwarzane
przez Wykonawcę oraz osoby, którymi posługuje się w wykonaniu niniejszej Umowy,
wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie
przez Wykonawcę Informacji Poufnych wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego
wykonania Umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania stosownego oświadczenia o poufności według
wzoru, stanowiącego Załącznik A do niniejszej Umowy, oraz do przestrzegania jego zapisów.

§7
Przeniesienie autorskich praw majątkowych
1.

Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe
prawa autorskie do całości utworów wytworzonych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym prawa zależne, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach
eksploatacji:
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy Przedmiotu Umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności zwielokrotnianie
Przedmiotu Umowy poprzez tworzenie egzemplarzy wszelkimi znanymi technikami,
utrwalanie Przedmiotu Umowy poprzez zapisanie go na jakimkolwiek nośniku,
w szczególności na dysku komputera oraz na innych niż dysk twardy nośnikach danych,
w dowolnym formacie i systemie, za pomocą każdej techniki znanej obecnie i oraz takiej,
która może powstać w przyszłości;
b) przekształcanie formy technicznej zapisu Przedmiotu Umowy na inną formę, wszelkimi
znanymi obecnie technikami i tymi, które powstaną w przyszłości, w szczególności
poprzez digitalizację oraz poddawanie innym procesom technologicznym;
c)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot Umowy
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych;

d) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Umowy w sposób inny niż określony powyżej
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e) wykorzystanie Przedmiotu Umowy, w całości lub części, do celów informacyjnych.
2.

Wykonawca oświadcza, że będzie mu przysługiwać całość autorskich praw majątkowych do
Przedmiotu Umowy w dniu jego przyjęcia przez Zamawiającego bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach
eksploatacji oraz gwarantuje, że Przedmiot Umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek
prawami ani roszczeniami osób trzecich, w szczególności przysługującymi takim osobom
osobistymi prawami autorskimi lub majątkowymi prawami autorskimi, prawami
patentowymi, a rozporządzenie Przedmiotem Umowy nie będzie naruszać tajemnicy
przedsiębiorstwa lub dóbr osobistych.

3.

Wykonawca zrzeka się niniejszym prawa do wyrażania zezwoleń na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do Przedmiotu Umowy i zezwala Zamawiającemu, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Przedmiotu Umowy na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 1
niniejszego paragrafu.

4.

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego
z Przedmiotu Umowy na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których zostanie utrwalony
Przedmiot Umowy.

6.

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, zaspokaja
jego roszczenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Przedmiotu oraz
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własności nośników, na których został on utrwalony, a także udzielenia zezwolenia, o którym
mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu.
7.

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych
w zakresie:
a) decydowania o pierwszym udostępnieniu publicznym Przedmiotu Umowy;
b) nadzoru nad sposobem korzystania z Przedmiotu Umowy.

§8
Osoby uprawnione do reprezentacji Stron przy wykonywaniu Umowy
1.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
 ........................................................................................................................................ ,
tel.: ............................................ , e-mail: ...................................................................... ,
adres do korespondencji: ..............................................................................................
 ........................................................................................................................................ ,
tel.: ............................................ , e-mail: ...................................................................... ,
adres do korespondencji: ..............................................................................................
2) po stronie Wykonawcy:
 ........................................................................................................................................ ,
tel.: ............................................ , e-mail: ...................................................................... ,
adres do korespondencji: ..............................................................................................

2.

Osoba reprezentująca Zamawiającego uprawniona jest również do działania w zakresie,
o którym mowa w § 4 ust. 4 i ust. 5 Umowy.

3.

Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę uprawnione są do udzielania
koniecznych informacji, podejmowania wszelkich niezbędnych działań wynikających
z Umowy, a także działań przez nią nieprzewidzianych, a koniecznych do prawidłowego
wykonania Przedmiotu umowy.

4.

Zmiana osoby reprezentującej Stronę nie powoduje konieczności zmiany Umowy,
ale wymaga poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej, przynajmniej z 3-dniowym
wyprzedzeniem.

§9
Podwykonawstwo
1.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu umowy osobom trzecim bez
wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego.

2.

W razie naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, chyba że
zgoda na korzystanie z Podwykonawców zostanie wyrażona następczo.
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§10
Pozostałe postanowienia
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. O zmianie swojego przedstawiciela, adresu do korespondencji i doręczeń
Strony zobowiązują się powiadomić drugą stronę pisemnie, z 3-dniowym wyprzedzeniem, bez
konieczności sporządzania aneksu do niniejszej Umowy.

2.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia wywiązanie się z warunków zawartych
w umowie, Strony Umowy zobowiązują się wzajemnie do natychmiastowego powiadomienia o tym
fakcie na piśmie oraz ustalą alternatywny termin wywiązania się z Umowy. W rozumieniu niniejszej
Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego
nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej staranności Stron. Żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umowy spowodowane przez siłę
wyższą.

3.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych zastosowania znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy o transporcie kolejowym
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

4.

Jakiekolwiek spory, które mogą powstać przy realizacji tej umowy strony przekażą
do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny, właściwy dla siedziby powoda.

5.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
po jednym egzemplarzu dla Strony.

6.

Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.

7.

Integralną część umowy stanowi:
a) Formularz Ofertowy;
b) Specyfikacja;
c)

Wydruk z Centralnej Informacji KRS wykazujący umocowanie do zawarcia Umowy
w imieniu Wykonawcy;

d) Wydruk z Centralnej Informacji KRS wykazujący umocowanie do zawarcia Umowy
w imieniu Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

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

............................................
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Załącznik A

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Podpisane w dniu ............................... przez osoby reprezentujące firmę:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
/NIP, nazwa i adres siedziby podmiotu/

w dalszej części Oświadczenia zwaną „ZOBOWIĄZANYM”.

ZOBOWIĄZANY NINIEJSZYM OŚWIADCZA, co następuje:
1. W związku z podjęciem współpracy ze spółką CEDROB Cargo sp. z o.o. w zakresie
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zobowiązany wchodzi w posiadanie informacji dotyczących spółki CEDROB Cargo sp. z o.o.
przekazywanych ustnie, na piśmie, elektronicznie lub w innej formie, które traktowane są
jako poufne i zastrzeżone. Informacje posiadają wartość gospodarczą, stanowią przez to
tajemnicę przedsiębiorstwa CEDROB Cargo sp. z o.o. w rozumieniu odpowiednich
przepisów prawa. Informacje mogą dotyczyć w szczególności danych finansowych,
organizacyjnych oraz handlowych, technologii, rozwoju produktów, planów rozwoju,
klientów, wymagań lub warunków handlowych, wydruków komputerowych itp.

2. Zobowiązany oświadcza, iż utrzyma w ścisłej tajemnicy i nie ujawni żadnej osobie trzeciej
informacji udostępnionych przez spółkę CEDROB Cargo sp. z o.o.
Ponadto uzyskane informacje Zobowiązany zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na
potrzeby związane z realizacją zadań wskazanych w punkcie 1 niniejszego Oświadczenia.
Zobowiązany po zakończeniu współpracy z CEDROB Cargo sp. z o.o. dołoży należytej
staranności aby uzyskane informacje zawarte w formie pisemnej oraz na innych nośnikach
nie zostały wykorzystane przez osoby trzecie. Zniszczenie tych informacji nie ma wpływu
na ciągłość zobowiązania do poufności wynikającego z niniejszego Oświadczenia, które to
zobowiązanie nadal pozostaje w mocy od daty jego złożenia.

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

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

/podpisy osób reprezentujących Zobowiązanego/

