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Znak postępowania: WKD10c-27-2/2022                          Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 
 

 

UMOWA nr …… (Projektowane Postanowienia Umowy) 

 
 
zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000116702, którą reprezentują: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

uprawnieni do reprezentacji Spółki zgodnie z wpisem w KRS, 

NIP 529-16-28-093, REGON 017194070,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 
 
wpisaną/ym  _________________________________________________________________,  
którą/ego reprezentuje/ą: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

uprawnieni do reprezentacji _________________________ 

NIP ____________, REGON _____________  

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanych “Stronami”, a z osobna „Stroną” 

o następującej treści: 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym 
z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską Kolej 
Dojazdową sp. z o.o., wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.). Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście 
całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z 
dyspozycją przepisu art. 65 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.), zwanej 
dalej jako „Kodeks cywilny”. 

2. Strony powołują swoich przedstawicieli upoważnionych do współpracy podczas realizacji przedmiotu zamówienia 
w osobach:  
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………. tel. …………………………. e-mail: ……………………… 
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………… tel. ……………………………….. e-mail: …………………….. 
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3. Do kompetencji przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 2, należą: 
1) bieżąca współpraca podczas realizacji Umowy, uzgadnianie form i metod pracy, uzgadnianie harmonogramów usług, 

udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, 
2) nadzór nad realizacją Umowy i inne czynności przewidziane w Umowie i jej Załącznikach. 

4. Zmiana nazw, danych osobowych, adresowych i kontaktowych, o których mowa w preambule Umowy oraz w ust. 2 i 5 niniejszego 
paragrafu nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne 
poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi 
nowego przedstawiciela lub nowych danych adresowych i kontaktowych.  

5. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą forma kontaktu Stron umowy są: forma elektroniczna oraz forma pisemna.  
Korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy kierowana będzie do Zamawiającego na adres: 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp.  z o.o. 
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
e-mail: wkd@wkd.com.pl, p.samoraj@wkd.com.pl 
Korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy kierowana będzie do Wykonawcy na adres: 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
e-mail: ………………………………………….. 

 
§2 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę utrzymania, obsługę techniczną i diagnostyczną 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii kolejowej zarządzanej przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o., 
w szczególności: 
1) wykonanie zabiegów utrzymaniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii kolejowej WKD; 
2) wymianę mediów (smary, elektrolity, oleje); 
3) wymianę materiałów związanych z realizacją usługi utrzymania urządzeń srk; 
4) wykonanie obsługi technicznej przekaźników srk zwanej OTP; 
5) sporządzanie miesięcznych i rocznych harmonogramów zabiegów obsługi technicznej oraz harmonogramów badań 

diagnostycznych oraz ich uzgodnienie i akceptacja przez Zamawiającego; 
6) obsługę urządzeń srk w zakresie demontażu, montażu i regulacji w sytuacji odbywających się remontów na linii kolejowej 

WKD (robót budowlanych w zakresie infrastruktury), realizowanych siłami własnymi Zamawiającego; 
7) udział Wykonawcy w odbiorach technicznych urządzeń srk po wykonanych na linii kolejowej WKD robotach budowlanych; 
8) udział Wykonawcy w sprawdzeniach urządzeń srk; 
9) udział Wykonawcy w usuwaniu awarii i usterek urządzeń srk; 
10) przeprowadzenie planowych badań diagnostycznych, w tym udział w badaniach technicznych rozjazdów; 
11) dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń srk i ich przydatności do użytkowania wymaganej przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pb”; 
12) opracowanie wniosków do planu modernizacji i remontów urządzeń srk; 
13) wykonywanie pomiarów parametrów i badań urządzeń po wypadkach i wydarzeniach kolejowych; 
14) prowadzenie książek obiektu budowlanego; 
15) nadzór nad realizacją usług i nadzór nad realizacją robót budowlanych na linii kolejowej WKD, w zakresie usuwania awarii 

urządzeń srk oraz innych pracach uzasadnionych względami eksploatacyjnymi, wykonywanych siłami własnymi WKD. 
Obowiązek nadzoru, będzie każdorazowo zgłaszany przez Zamawiającego. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia i sposób jego realizacji zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym 
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego zakresu, Wykonawcę wiążą czynności i obowiązki wskazane 
w instrukcjach technicznych WKD, o których mowa w ust. 6.  

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej Umowy, dokonywania planowanych badań diagnostycznych 
urządzeń sterowania zdalnego BUSZ-SRK-CZAT 3000 plus oraz udziału Wykonawcy w usuwaniu awarii i pełnienia nadzoru nad 
realizacją robót w urządzeniach BUSZ-SRK-CZAT 3000 plus. Dotyczy to w szczególności otwierania pomieszczeń i 
dokonywania odpisów w obiektach, w których znajdują się urządzenia BUSZ-SRK-CZAT 3000 plus.  

4. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy był realizowany własnymi przyrządami i narzędziami Wykonawcy oraz osobami 
skierowanymi do realizacji Umowy, posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia.  

5. Obsługa techniczna urządzeń odbywać się będzie całodobowo, również w dni wolne od pracy, z zastrzeżeniem  
że stacjonarny dyżur w siedzibie Zamawiającego w Komorowie, odbywać się będzie w dni robocze w godz. 7:00-15:00.  
W przypadku zakłóceń w działaniu urządzeń srk (usterki lub awarie), Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań przez 
całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, w ciągu 1 godziny zegarowej od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie przez 
dysponującego dyżurnego ruchu albo dyspozytora. Zamawiający wymaga ponadto, aby Wykonawca po każdorazowym podjęciu 
działań w przypadku usterki albo awarii urządzeń srk, powiadomił niezwłocznie dyżurnego ruchu o planowanym czasie, 
niezbędnym na jej usunięcie, po uprzednim zweryfikowaniu zgłoszonego zdarzenia. 

mailto:wkd@wkd.com.pl
mailto:p.samoraj@wkd.com.pl


Znak postępowania: WKD10c-27-2/2022                          Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Strona 3 z 9 

6. Organizację, zasady i sposób wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia regulują Instrukcje techniczne WKD:  
Instrukcja WKD A-3, Instrukcja WKD A-4, Instrukcja WKD A-5, Instrukcja WKD A-6, Instrukcja WKD A-10, stanowiące Załącznik 
nr 3 do niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, efektywnością oraz najlepszą praktyką i 

wiedzą zawodową, wiedzą techniczną i normami technicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i 
wspólnotowego. 

9. Należyte wykonanie usługi będzie potwierdzane w ujęciu miesięcznym stosownym protokołem, sporządzonym i podpisanym 
przez Strony. Protokół będzie podpisywany przez Strony nie później niż ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy do posiadania aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie obejmującym przedmiot Umowy, 
na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. W ramach 
posiadanego ubezpieczenia będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych w trakcie i w związku z 
wykonywaniem czynności wynikających z niniejszej Umowy, w tym również szkód zawinionych przez pracowników Wykonawcy.  

11. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa 
w ust. 10 oraz dowód opłacenia należnych składek, nie późnień niż na jeden dzień przed rozpoczęciem realizacji Umowy.  

12. Wymaga się kontynuacji ubezpieczenia przez Wykonawcę, przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku 
ratalnego uiszczania składek na ubezpieczenie Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu dowody terminowego 
opłacenia składek, nie później niż w dniu upływu terminu ich płatności.   

 
§3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy w okresie 24 miesięcy od rozpoczęcia usługi. 
2. Rozpoczęcie usługi nastąpi w dniu ………………………… a zakończenie w dniu ………………………………. 

 

 
§4 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  

 
1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………… zł 

netto miesięcznie, uwzględniające maksymalny koszt zakupu materiałów w wysokości 10 000,00 zł netto, zgodnie z 
postanowieniami ust. 3-6 niniejszego paragrafu, plus obowiązujący podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za cały okres realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz 
treści SWZ nie przekroczy  …..............................………………… zł brutto. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia miesięcznego każdorazowo rozliczyć kwotę i zasadność zakupionych 
materiałów. Wartość zakupionych materiałów zostanie w wysokości faktycznie poniesionej przez Wykonawcę doliczona do 
wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota zakupu materiałów, przeznaczonych do 
utrzymania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym nie może przekroczyć 10 000,00 zł netto 
w rozliczeniu miesięcznym, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu. 

4. Wymaga się, aby treść faktury była sporządzona każdorazowo, zgodnie z następującą specyfikacją usług: 
1) faktyczny zakup materiałów niezbędnych do realizacji usługi w danym miesiącu rozliczeniowym - …………… zł netto; 
2) wynagrodzenie miesięczne za usługą utrzymania urządzeń srk – ………………….. zł netto 
        tj. łącznie miesięcznie  …….........................…………. zł netto plus obowiązujący podatek VAT. 

5. Rozliczenie za materiały, zgodnie z warunkami Umowy nastąpi na podstawie: 
1) zatwierdzonych przez Zamawiającego planów zakupu materiałów na każdy miesiąc kalendarzowy, sporządzonych przez 

Wykonawcę i złożonych Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż na 3 dni przed każdym miesiącem 
rozliczeniowym z zastrzeżeniem, że Zamawiający może odmówić zasadności zakupu materiałów, jeśli nie będą w jego 
ocenie niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi w danym miesiącu oraz może wskazać konieczność zakupu innych 
materiałów, uzasadnionych specyfiką potrzeb w danym miesiącu rozliczeniowym; 

2) szczegółowej listy zakupionych materiałów oraz ich cen wraz z uzasadnieniem ich zakupu dla potrzeb realizacji niniejszej 
Umowy. Potwierdzenie zasadności zakupu zostanie dokonane przez osobę nadzorującą realizację Umowy ze strony 
Zamawiającego, wymienioną w postanowieniu § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy; 

3) łącznej wartości zakupionych przez Wykonawcę w danym miesiącu materiałów, niezbędnych do realizacji niniejszej 
Umowy na podstawie formularza specyfikacyjnego do faktury, podpisanego przez Wykonawcę, zgodnego z listą 
zakupionych materiałów, o której mowa w ust. 5 pkt 2 w ujęciu miesięcznym. 

6. Wartość faktury miesięcznej będzie każdorazowo obliczona na podstawie faktycznego, zatwierdzonego przez przedstawiciela 
Zamawiającego kosztu zakupu materiałów w danym miesiącu oraz miesięcznej wysokości wynagrodzenia za usługę i nie może 
przekroczyć kwoty wymienionej w postanowieniu § 4 ust. 1.  
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7. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych za zakup materiałów tj. listy zakupionych 
materiałów, o której mowa w ust. 5 pkt 2 Zamawiający uzna, iż nie dokonano ich zakupu, a faktura zostanie wystawiona wyłącznie 
za realizację usługi, tj. zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszona o 10 000,00 zł tytułem maksymalnej 
kwoty zakupu materiałów. 

8. Koszty usuwania skutków awarii i usterek urządzeń srk, wynikających ze zdarzeń losowych i dewastacji w przypadku ich 
zaistnienia, są skalkulowane przez Wykonawcę w wynagrodzeniu miesięcznym za realizację usługi i nie będą podlegały 
dodatkowemu rozliczeniu. Ryzyko związane z usuwaniem awarii Wykonawca winien skalkulować w cenie ofertowej. 
Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą, pokrywa koszt zakupu materiałów niezbędnych do usunięcia skutków awarii 
i usterek urządzeń srk, o których mowa w zdaniu pierwszym, w przypadku przekroczenia kwoty 10 000,00 zł, o której mowa 
w § 4 ust. 3.    

9. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi za zakup materiałów, stosownie do zasad wskazanych 
w postanowieniu § 4 ust. 4-5 niniejszej Umowy. Zamawiający dopuszcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, 
o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).  

10. Za datę płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego na podstawie polecenia 
przelewu. 

11. W przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 
potwierdzających otrzymanie wszystkich należnych im kwot z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo lub dowody dotyczące 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczące tych należności, których termin upłynął 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. W przypadku nieprzekazania wszystkich wyżej wymienionych dokumentów Zamawiający 
dokonuje zapłaty wyłącznie kwoty, w stosunku do której przedstawiono wszystkie wymagane dokumenty, po czym termin zapłaty 
pozostałej części wynagrodzenia biegnie od momentu złożenia pozostałych kompletnych dokumentów.  

12. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
na osoby trzecie. 

 
§5 

DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić oraz przedstawić Zamawiającemu harmonogramy miesięczne oraz harmonogramy 
roczne planowanych usług utrzymania urządzeń srk, według określonych poniżej zasad:  
1) harmonogramy miesięczne będą przedkładane Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie nie późniejszym niż na 

7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem nowego miesiąca kalendarzowego. Zamawiający w ciągu 5 dni ma prawo 
zgłosić uwagi do sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu, a Wykonawca jest zobligowany do ich wprowadzenia 
w terminie niezwłocznym, 

2) harmonogramy roczne Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie co najmniej 15 dni kalendarzowych przed 
upływem poprzedniego rocznego harmonogramu usług i zabiegów utrzymania srk. Termin dotyczący wniesienia uwag 
i wprowadzenia zmian stosuje się analogicznie, jak w przypadku harmonogramów miesięcznych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji Umowy uzyskać od Zamawiającego dla osób skierowanych do 
realizacji niniejszej Umowy, stosowne upoważnienia-zezwolenia, na podstawie instrukcji technicznych WKD, które uprawniają 
do wejścia w teren kolejowy WKD. Upoważnienia będą wystawione dla każdej z osób, która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu po zawarciu Umowy komplet dokumentów niezbędnych 
do uzyskania stosownego upoważnienia do wykonywania zamówienia i stosownego zezwolenia wstępu na obszar kolejowy 
pozostający w zarządzaniu WKD sp. z o.o., zgodnie z Instrukcją WKD A-3. Zaniechanie wystąpienia przez Wykonawcę do 
Zamawiającego o stosowne upoważnienia i zezwolenia, lub niezłożenie koniecznych w tym zakresie dokumentów, spowoduje 
niemożność rozpoczęcia usługi przez Wykonawcę lub osoby przez niego wskazane (zakaz wstępu na teren kolejowy WKD).  

3. Wykonawca udostępni do realizacji zamówienia osoby niezbędne dla zapewnienia pełnego wykonania zabiegów 
utrzymaniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sprawnego całodobowego funkcjonowania zespołu pogotowia 
awaryjnego, zgodnie z postanowieniami treści SWZ i niniejszej Umowy, w szczególności:  
1) co najmniej 5 (pięć) osób z uprawnieniami automatyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 
2) co najmniej 1 (jedną) osobę do wykonywania badań diagnostycznych urządzeń, tj. z uprawnieniami budowlanymi do 

kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, w specjalności inżynieryjnej kolejowej 
w zakresie sterowania ruchem kolejowym.  
 

 
§6 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. 
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2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w czasie kontroli niezgodnego z Umową wykonywania usług, o których mowa 
w treści § 2 ust. 1-6 Umowy i nieusunięcia wskazanych nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego do ich usunięcia. Kara w wysokości 0,5% zostanie obliczona od wynagrodzenia 
miesięcznego brutto, na podstawie ostatniej zapłaconej Wykonawcy faktury miesięcznej.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w czasie kontroli niezgodnego z Umową wykonywania usług niewskazanych 
w ust. 2 albo opóźnienia w usunięciu awarii lub usterki, w stosunku do czasu reakcji wymaganego przez Zamawiającego, o 
którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Kara w wysokości 0,1% zostanie obliczona od 
wynagrodzenia miesięcznego brutto, na podstawie ostatniej zapłaconej faktury miesięcznej.  

4. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 10 Umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % zł za każdy rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia. Kara 
w wysokości 0,1 % zostanie obliczona od wynagrodzenia miesięcznego brutto, na podstawie ostatniej zapłaconej Wykonawcy 
faktury miesięcznej. 

5. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.  

6. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i z kilku tytułów jednocześnie. 
7. Kary umowne płatne będą na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not księgowych z 7-dniowym terminem zapłaty, 

liczonym od dnia doręczenia noty. 
8. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający może żądać odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części, w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę 
postanowień niniejszej Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności: 
1) opóźnienie w rozpoczęciu realizacji niniejszej Umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, które 

wynosi ponad 3 dni robocze;  
2) zaniechanie w wykonaniu lub wstrzymanie przez Wykonawcę realizacji którejkolwiek części Umowy przez okres dłuższy 

niż 3 dni robocze, bez uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym; 
3) świadczenia usługi wynikającej z niniejszej Umowy niezgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawa i 

instrukcjami technicznymi WKD; 
4) wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w sposób nienależyty, (w tym sprzeczny 

z jej postanowieniami lub podstawowymi zasadami jej realizacji, pomimo uprzednio skierowanego do Wykonawcy 
jednokrotnego wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia działań i upływu terminu wyznaczonego 
w tym wezwaniu na zaprzestanie naruszeń; 

5) brak kontynuacji ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 10 Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia wygaśnięcia 
terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia.  

10. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu przez 
Wykonawcę, w następujących przypadkach:  
1) powstania po stronie Wykonawcy stanu niewypłacalności uzasadniającego wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

naprawczego wobec Wykonawcy; 
2) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przez 

podmioty trzecie, na mocy orzeczenia właściwego organu. 
11. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie, wskazując przyczynę 

odstąpienia/wypowiedzenia i wskazanie terminu odstąpienia od Umowy. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą dostarczenia 
pisma Wykonawcy, przy zachowaniu przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w 
szczególności dotyczących gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych, przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy. 
 

§ 7  
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może korzystać z podwykonawców w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy. Zlecenie wykonania części 
zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego. Wykonawca odpowiada wobec 
Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w złożonej 
ofercie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, do przedstawienia Zamawiającemu 
listy podwykonawców (nazwa, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację 
zamówienia), wraz ze wskazaniem konkretnych czynności, które zostaną powierzone do realizacji każdemu podwykonawcy. 
Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez Wykonawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia 
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nowego lub przyszłego podwykonawcy, rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy, w tym w przypadku zastąpienia 
dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej 
listy najpóźniej w dniu dokonania zmiany. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby. 

7. Podwykonawca nie może korzystać z dalszych podwykonawców. 
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, przez podwykonawcę, faktury lub rachunku. 

10. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
również Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, o której mowa w ust. 21. 

13. Postanowienia ust. 1–12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
14. W przypadku umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy. 
17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach  
i w następującej wysokości: 
1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy – 200,00 zł za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom; 
2) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 

1 000,00 zł za każde zdarzenie; 
3) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o którym mowa w ust. 12, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do zmiany umowy, o którym mowa w ust. 12 – 1 000,00 zł za każde zdarzenie; 
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4) za wprowadzenie na teren kolejowy Zamawiającego podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie 
z postanowieniami niniejszego paragrafu – 2 000,00 zł za każde zdarzenie. 

22. Do kar umownych, o których mowa w ust. 21 znajdują zastosowanie postanowienia § 6 ust. 6-8 Umowy. 
 

§ 8 
POUFNOŚĆ, DANE OSOBOWE I BEZPIECZEŃSTWO 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 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. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 
1-88), zwanego dalej RODO, informuje, że: 
1) Administratorem Danych Osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., zwana dalej „Spółką”, z siedzibą w 

Grodzisku Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23; 
2) adres e-mail: iod@wkd.com.pl do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę; 
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy, 
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, 
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania 

(trwałego usunięcia i zniszczenia). 
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe 
wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku załączenia do Umowy pełnomocnictwa, oświadczeń i innych 
dokumentów - dane osobowe w nich zawarte. 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za 
prawnie uzasadniony interes administratora wskazuje się bieżącą współpracę podczas realizacji Umowy, dochodzenie 
swoich praw majątkowych/niemajątkowych lub ochronę przed roszczeniami wobec administratora; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku z realizacją 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 
podmiotom działającym w jego imieniu, a także podmiotom przetwarzającym administratora (m.in. dostawcom usług IT); 
operatorom pocztowym, kurierskim; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państw 
trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych 
lub udostepnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni 
stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam 
egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w 
sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 
wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym 
administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 
związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia1 
lub ograniczenia2 przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
otrzymania kopii danych;  

9) w przypadku, gdy realizacji Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich 
ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zawarcie 

i realizacja Umowy; 
12) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych 

przez Panią/Pana danych osobowych. 

                                                
1 z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.). 
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

mailto:iod@wkd.com.pl
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2. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny 
wobec osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, 
przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło 
pochodzenia danych osobowych, którymi będzie dysponował Zamawiający. 
 

§ 9 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w granicach określonych w Regulaminie udzielania zamówień 
sektorowych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o., pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 
1) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

mają wpływ na warunki realizacji niniejszej Umowy; 
2) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub będą następstwem okoliczności skutkujących 

wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn od niego niezależnych; 
3) w przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany prawa lub norm branżowych lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

4) w przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez siłę wyższą 
rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub 
uniemożliwiają wykonanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć 
ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, 

5) w przypadkach określonych w § 14 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską Kolej 
Dojazdową sp. z o.o. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, warunków realizacji 
Przedmiotu Umowy oraz warunków i terminów płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy 
uzasadnionych z uwagi na specyfikę i charakter zamówienia oraz sposób realizacji Umowy. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest 
zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki podatku od towarów 
i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek 
w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym 
musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy. Zamawiający oceni 
dostarczone dokumenty. W przypadku wprowadzenia zmiany, wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian, 
a wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających 
zastosowanie w czasie realizacji Umowy, w ten sposób, że wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po 
terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

4. Przewidziane w ust. 1 do 3 okoliczności, stanowiące podstawę do wprowadzenia aneksu do Umowy, stanowią uprawnienie 
Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy 
o dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie. 

5. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub 
wynikające z wykonania Przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej skierowanej na adresy Stron zawarte w § 1 ust. 5 Umowy, 
pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie. 

 
§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o., ustawy Pb oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania 
upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

4. Spory, które wynikną przy wykonywaniu Umowy, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, Strony 
poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy na płycie CD; 
2) Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na płycie CD; 
3) Załącznik nr 3 - Instrukcje techniczne Warszawskiej Kolei Dojazdowej na płycie CD. 
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