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Numer sprawy: CC-02-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 
 
 

Umowa nr …………………………… 
zawarta w dniu ………………… w ………………… 

z Dostawcą wybranym w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  
(nr sprawy CC-02-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020) 

 
pomiędzy: 
CEDROB CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ujazdówku, Ujazdówek 2a, 
06-400 Ciechanów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000692942, NIP: 5662018817, REGON: 368202750, 
z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000,00 zł wpłaconym w całości, reprezentowaną 
przez: 

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

zwaną dalej: Zamawiającym lub Odbiorcą 
a 
………………………………………………………………….. z siedzibą ………………………………………....................., 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ………………………………………………………………….. pod numerem KRS: ………….…………, 
NIP: ……………….……, REGON: …………..…………, z kapitałem zakładowym w wysokości 
………………………………………………………, reprezentowaną przez: 

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

Zwaną/y dalej: Dostawcą 
zwane łącznie w dalszej treści umowy łącznie: Stronami 
Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Na mocy niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do wyprodukowania 176 nadwozi 
wymiennych, a Zamawiający zobowiązuje się do ich odebrania oraz zapłaty wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  

2. Zakres i zasady realizacji Przedmiotu Umowy są opisane w niniejszej Umowie. 
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§ 2 
Parametry przedmiotu umowy 

1. Każde nadwozie wymienne musi być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w ogłoszeniu nr CC-02-2019/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 

2. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień przekazania ostatniego nadwozia 
wymiennego załadowanego na platformę kolejową (wagon) podkontenerową, zgodnie 
z warunkami określonymi w treści umowy. 

3. Dostawa ma obejmować transport i załadunek na platformy (wagony) podkontenerowe. 

4. Koszty transportu i załadunku nadwozi wymiennych oraz ich ubezpieczenia na czas 
transportu obciążają Dostawcę. 

§ 3 
Terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia 

5. Dostawca zobowiązuje się, do wykonania całości przedmiotu zamówienia/wykonania 
umowy w terminie ...... miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. 

6. Odbiór może odbyć się w kilku partiach wg harmonogramu sporządzonego przez Dostawcę, 
który stanowi załącznik do niniejszej umowy, jednak dostawa i załadunek odbędzie się 
w dwóch partiach po 88 nadwozi wymiennych. 

7. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień przekazania ostatniego nadwozia 
wymiennego załadowanego na wagon. 

8. W przypadku przewidywanego opóźnienia w realizacji którejkolwiek z partii dostaw, 
Dostawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Odbiorcę poprzez wysłanie na 
adres wskazany do korespondencji w niniejszej umowie zawiadomienia o tym fakcie oraz 
o jego przyczynach, wskazując jednocześnie przewidywany nowy, możliwie najszybszy 
termin ich realizacji. 

§ 4 
Odbiór techniczny przedmiotu umowy 

1. Odbiorca będzie dokonywał odbiorów technicznych nadwozi wymiennych. 

1. Odbiór techniczny przeprowadza dział kontroli technicznej ze strony Dostawcy wraz 
z inspekcją. 

2. Odbiór wyprodukowanego nadwozia wymiennego przeprowadzany jest przez Strony 
w magazynie Dostawcy. Po dokonaniu odbioru, Strony podpisują protokół Odbioru 
Technicznego  
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3. Dostawca zobowiązany nie później niż na trzy (3) dni przed datą odbioru ilości, jakości 
i kompletności, wysłać Odbiorcy informację o gotowości nadwozi wymiennych do odbioru, 
a Odbiorca uzgodnić datę przybycia jego upoważnionych przedstawicieli w celu odbioru 
oraz na własny koszt wysłać przedstawiciela po odbiór nadwozi. 

4. Po dokonaniu odbioru, Strony podpisują Protokół odbioru, w którym są określone: ilość 
skontrolowanych przez Odbiorcę nadwozi wymiennych, ich numery fabryczne i datę 
produkcji. W przypadku wykrycia przez Odbiorcę w trakcie odbioru technicznego usterek 
technicznych, Strony nie uwzględniają te nadwozia wymienne w Protokole odbioru, 
natomiast sporządzają oddzielną listę usterek (dalej – „Lista”) ze wskazaniem terminu ich 
usunięcia od dnia podpisania Protokołu odbioru technicznego. W przypadku nieobecności 
przedstawiciela Odbiorcy przy odbiorze, nadwozia wymienne są uważane za przygotowane 
do wysyłki. 

5. O przygotowaniu nadwozi wymiennych do przeprowadzenia odbioru technicznego 
Dostawca każdorazowo zawiadomi Odbiorcę przez wysłanie zawiadomienia pocztą 
elektroniczną na adres jacek.tomaszewski@cedrob.com.pl . 

6. Strony zgodnie ustalą termin odbioru technicznego nadwozi wymiennych. 

7. W przypadku nieprzystąpienia Odbiorcy do odbioru technicznego w terminie 7 dni od 
ustalonego przez Strony terminu, nadwozia wymienne uznaje się za zatwierdzone pod 
względem technicznym przez Odbiorcę. 

8. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Odbiorcy niżej wymienione 
dokumenty: 

a) zwymiarowane rysunki nadwozi wymiennych oraz urządzeń składających się na nie, 
z wyjaśnieniem użytych pojęć, 

b) opis użytych przy produkcji technologii, 

c) instrukcję obsługi w języku polskim, 

d) certyfikat CE, 

e) pisemną gwarancję na 24 miesiące od daty odbioru dla każdego nadwozia. 

§ 5 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za terminowe i poprawne wykonanie Przedmiotu Zamówienia, Odbiorca zobowiązuje się 
zapłacić Dostawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o Formularz Ofertowy, stanowiący 
Załącznik nr 1 do Umowy, w kwocie: …………………. (słownie: ……………. ) złotych netto, przy 
czym wartość netto jednego nadwozia wymiennego wynosi ....................., powiększonej o 
należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili powstania 
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obowiązku podatkowego – jako wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, o 
którym mowa w § 2 niniejszej Umowy. 

2. Wynagrodzenie Odbiorca będzie płacił Dostawcy sukcesywnie, w terminie 21 dni od dnia 
odbioru technicznego danej partii nadwozi wymiennych i otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT (jeśli dotyczy), aż do uiszczenia w sumie kwoty odpowiadającej 
całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT (jeśli 
dotyczy).  

3. Zapłata za dostarczone i odebrane nadwozia wymienne nastąpi przelewem na rachunek 
bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie zawarte w ust. 1 powyżej zawiera wszystkie koszty i wydatki Dostawcy 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty prac niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz obejmuje transport i załadunek na platformy kolejowe (wagony), 
naniesienie szablonów, oznakowanie, malowanie. 

5. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Dostawcy względem Zamawiającego 
wynikające z należytego wykonania Umowy.  

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 Dostawca ma obowiązek podać numer Umowy.  

§ 6 
Oświadczenia Dostawcy 

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

2. Dostawca 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, Dostawca 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. 

§ 7 
Zachowanie poufności 
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1. Dostawca 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 Dostawcę oraz osoby, którymi posługuje się w wykonaniu niniejszej Umowy, 
wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na 
udostępnianie przez Dostawcę Informacji Poufnych wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
należytego wykonania Umowy. 

3. Dostawca zobowiązuje się do podpisania i przestrzegania postanowień oświadczenia 
o zachowaniu poufności, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy. 

§ 8 
Gwarancja i rękojmia 

4. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczone nadwozia wymienne na okres 2 lat od 
dnia odbioru technicznego nadwozi wymiennych.  

5. W przypadku, gdy nadwozia wymienne lub ich części nie spełniają wymagań określonych 
w Umowie, Odbiorca ma prawo żądania wymiany lub ich części na takie, które wymagania 
spełniają, lub ich naprawy, lub zapewnienia innych usług ustalonych wspólnie z Dostawcą.  

6. Odbiorca zgłosi Dostawcy poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres ............... 
informację o wadzie przedmiotu umowy lub jego części, a Dostawca, wykona zobowiązanie 
wynikające z gwarancji nie później niż w terminie ........... dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
lub w terminie ........... dni od dnia otrzymania zgłoszenia poinformuje Odbiorcę o braku 
możliwości skorzystania z gwarancji. 

7. W razie braku możliwości wymiany lub naprawy, Odbiorca może żądać od Dostawcy zwrotu 
ceny zapłaconej za wadliwy przedmiot umowy lub jego część. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Odbiorcy wynikających 
z przepisów o rękojmi. 

§ 9 
Kary umowne 

1. W przypadku naruszenia obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy (zwanej dalej 
„naruszenie umowy”) Strona ponosi odpowiedzialność, wyznaczoną w niniejszej Umowie 
i (lub) obowiązującym ustawodawstwem Polskim. 
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2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku niedotrzymania cząstkowych terminów realizacji z winy Dostawcy, 
Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Odbiorcy w wysokości 
0,05% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 
10% wartości netto umowy - niniejsze postanowienie ma zastosowanie w przypadku, 
w którym zwłoka wynosi dłużej niż 20 dni kalendarzowych od terminu określonego w 
harmonogramie; naliczenie kary umownej następuje od dnia następnego po 20 dniu 
trwania zwłoki Dostawcy; 

b) W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu realizacji umowy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w 
wysokości 0,05% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, lecz nie 
więcej niż 10% niezapłaconej kwoty. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Stron od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i 
eliminacji naruszeń. 

4. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie przekracza 45 dni Odbiorca ma prawo 
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, po złożeniu Dostawcy oświadczenia 
o wypowiedzeniu poprzez jego przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres 
...............; 

5. Dostawca jest obowiązany uiścić należną karę umowną w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek bankowy w nim wskazany. 

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 
umowne. 

§ 10 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych  

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w zakresie odbioru Dokumentacji, lub każdej kolejnej 
samodzielnej części Dokumentacji, Wykonawca udziela Zamawiającemu, bez konieczności 
zawarcia w tym zakresie odrębnej umowy, wyłącznej licencji do korzystania ze wszystkich 
elementów dokumentacji, powstałej w wykonaniu umowy, z prawem udzielania sublicencji 
w przypadku zlecenia osobie trzeciej wykonywania usług utrzymania, napraw awaryjnych 
oraz modernizacji, zbycia nadwozi lub oddania ich do korzystania podmiotowi trzeciemu na 
podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, uprawniającej do korzystania z przedmiotowej 
dokumentacji na następujących polach eksploatacji: 

a) wykorzystywanie dostarczonej dokumentacji do obsługi eksploatacyjnej nadwozi 
wymiennych, utrzymania oraz wszelkich napraw, wymiany części lub ich modernizacji,  
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b) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na 
wszelkich nośnikach dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi; 

c) wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację oraz przenoszenia 
dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 

2. Przekazana licencja obejmuje również wszelkie zmiany w dokumentacji wchodzącej w skład 
przedmiotu umowy, dokonane przez Dostawcę, w tym w ramach nadzoru autorskiego z 
tym, że licencję do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia 
tych zmian 

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

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

5. Dostawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaspokaja 
jego roszczenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Przedmiotu oraz 
własności nośników, na których został on utrwalony. 

6. 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. 

§ 11 
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: 
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
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2) po stronie Dostawcy:  
 .........................................................................................................................................  
tel.: ...................................................................................................................................  
e-mail:  ..............................................................................................................................  
adres do korespondencji: 
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  

2. Osoba reprezentująca Zamawiającego uprawniona jest również do działania w zakresie, 
o którym mowa w § 4ust. 3, ust. 4 i ust. 5 Umowy.  

3. Osoby reprezentujące Zamawiającego i Dostawcę 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. 

§ 12 
Podwykonawstwo 

1. Dostawca 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. 

§13 
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. 
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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 Dostawcy; 
d) Wydruk z Centralnej Informacji KRS wykazujący umocowanie do zawarcia Umowy 

w imieniu Zamawiającego; 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 
 

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

 DOSTAWCA 
 
 

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


