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wzór 
UMOWA Nr ……./……../……. 

 
zawarta w …………………………….. w dniu ……………………….. roku pomiędzy: 
 
Elewarr Sp. z o.o., Aleja Wincentego Witosa 31, 00-701 Warszawa, Oddział Spółki w 
……………………………….., ul. …………………………., ….-…… …………………………., 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000102377, NIP: 526-030-02-79, REGON: 011074010 o kapitale zakładowym: 
143.010.500,00 zł. 
reprezentowaną przez:  
Pana …………………………. - Dyrektora Oddziału 
Panią ……………….………… - Księgową Oddziału 
zwaną dalej „Zleceniodawcą” 
 
a  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowaną przez:  
………………………………………………. 
zwanym dalej  „Wykonawcą”, 
 
dalej zwani także „Stronami” lub „Stroną” 
 
 

§ 1. 
Przedmiot Umowy  

Przedmiotem zamówienia są roboty naprawcze nawierzchni kolejowej i drogowej  na 

przejeździe kolejowo-drogowym położonym na skrzyżowaniu toru dojazdowego nr 701                

w km 0,865  z  Rondem Portowym w Malborku. 

     
1. Miejsce robót: przejazd  kolejowo-drogowy kat. A bez  rogatek, na którym ruch drogowy w 

czasie przejeżdżania pociągu    jest kierowany przez pracowników przewoźnika kolejowego. 

Szerokość   przejazdu z chodnikiem- 43,85m, szerokość jezdni – 37,60m. Nawierzchnia 

drogowa: bitumiczna między szynami, kostka kamienna brukowa po zewnętrznej stronie 

szyn. Nawierzchnia kolejowa: podkłady drewniane, szyny klasyczne typu S42, odbojnice 

szynowe z kilku odcinków.   

2. Rodzaj robót: wymiana szyn klasycznych typu S42 na szyny spawane typu S49, podkładów 

drewnianych na podkłady drewniane i betonowe nowe, podsypki żwirowej na podsypkę 

tłuczniową, nawierzchni bitumicznej między szynami na płyty przejazdowe typu CBP, 

likwidacja odbojnic szynowych na przejeździe.    

3. Szczegółowy zakres robót: 

1) Rozbiórka starej nawierzchni  bitumicznej między szynami w torze na przejeździe.                                            

Obmiar : 43,85m x 1,22= 53,50m²  

2) Demontaż odbojnic z szyn kolejowych.                                                                                                     

Obmiar: 87,70mb, 

3) Rozebranie nawierzchni drogowej z kostki kamiennej brukowej (8-12cm) przyległej do 

skrajnych szyn.                                                                                                                                      

Obmiar: (43,85 x 0,650) x 2  = 57,00m². 
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4) Rozbiórka toru kolejowego na podkładach drewnianych z szyn typu S42 od rozjazdu                          

nr 741 do końca przejazdu na długości 46,60m                                                                                                                           

Obmiar: 46,60mb, 

5) Wybrania zanieczyszczonej podsypki żwirowej pozostałej po rozebranym torze na 

głębokość 25cm licząc od spodu podkładów na długości 40,35m.                                                                                

Obmiar: (40,35 x 2,80mx  0,40m) – 6,80m³ = 38,39m³.  

6) Wyrównanie podłoża i ułożenie subwarstwy tłucznia o grubości 15cm na długości 40,35m                                    

Obmiar 40,35m x 0,15m x 2,80m = 16,94m³. 

7) Mechaniczne zagęszczenie subwarstwy tłucznia o grubości 15cm na długości 40,35m.                                                         

Obmiar: 40,35m x 0,15 x 2,80m =16,94m³. 

8) Montaż toru kolejowego z podkładów drewnianych ( 4 szt.)ułożonych bezpośrednio 

przed rozjazdem  nr 741, podkładów betonowych,  szyn typu S49 , przytwierdzenie typu 

K, rozstaw podkładów 60cm.                                                                                                                   

Obmiar toru : 46,60 mb.  

9) Spawanie termitowe szyn S49 na przejeździe – 2 spawy. 

10) Połączenie szyn S49 z szynami S42  wykonać za pomocą łubków przejściowych jako złącza 

podparte na podkładach drewnianych: rozjazd nr 741 i połączenie ze starym torem                                                                                                                                                   

Obmiar : 4 złącza.   

11) Wsypanie tłucznia w klatki toru, podbicie i prostowanie toru dwiema warstwami na 

łączną wysokość 10cm przy zachowaniu warstwy podsypki pod podkładami o grubości 

25cm na długości 40,35m.                                                                                                                                                       

Obmiar: (40,35 x 0,25m x 2,80m) – 6,80m³  = 21,44m³.                                                                                                                                 

12) Ułożenie na dojazdach do przejazdu uprzednio  rozebranej kostki brukowej na  

zagęszczonym podłożu z podsypki cementowo-piaskowej. Kostkę należy ułożyć tak, aby 

górna powierzchnia ułożonych kostek przy szynie nie była wyżej od górnej powierzchni 

główki szyny.                                                                                                                                                             

Obmiar: (43,85m x 0,650m) x 2 = 57,00m² 

13) Ułożenie płyt przejazdowych wewnętrznych typu CBP  na zagęszczonej warstwie o 

grubości 8cm z  klińca  o  uziarnieniu  0-31mm na całej szerokości przejazdu. Płyty należy 

układać tak, aby górna powierzchnia płyt pokrywała się z górną powierzchnią główki 

szyny. Pierwsza płyta od strony rozjazdu nr 741 nietypowa w postaci trapezu, wykonana 

na zamówienie wg rysunku, płyty 2-8 typowe  wewnętrzne środkowe, 9. ostania płyta 

wewnętrzna skrajna ze ściętymi narożnikami. Między płytami a szyną  należy  ułożyć 

klocki z drewna impregnowanego o przekroju 80x100mm, tak aby zapewniały utrzymanie 

właściwej szerokości żłobków i uniemożliwiały przesunięcie się płyt do szyny.                                                                                                                                                                   

Obmiar: płyty przejazdowe wewnętrzne – 9 szt., kliniec (45,0m x 1,30m x 0,08m)= 

4,68m³. 

14) Podbijanie pojedynczych podrozjazdnic drewnianych na podsypce żwirowej w rozjeździe 

nr 741.                                                                                                                                                           

Obmiar: 30 szt. 

15) Podbijanie pojedynczych podkładów drewnianych na tłuczniu w torze nr 701 przed 

przejazdem.                                                                                                                                          

Obmiar: 30szt. 

16) Opracowanie projektu tymczasowej zmiany  organizacji ruchu drogowego na czas robót 

przy założeniu przemiennego zamknięcie  połowy ronda zgodnie z przepisami prawa. 
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Uzyskanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń w szczególności od Urzędu Miasta 

Malborka i Starostwa Powiatowego w Malborku. Wykonanie tymczasowego 

oznakowania i kierowanie ruchem drogowym zgodnie z zatwierdzoną czasową 

organizacją ruchu  

17) Roboty wykonywane przy całodobowym zamknięciu toru dojazdowego nr 701  dla ruchu 

kolejowego oraz części jezdni na rondzie przez 6  dni. 

 

Zastosowane w trakcie realizacji zamówienia materiały posiadać muszą aktualne 

aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodności z Polską Normą.  

Kierujący robotami torowymi winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności 

linie, węzły i stacje kolejowe. 

 

  

Materiały: 

1. Podkłady drewniane sosnowe nowe zbrojone S49 -  4 szt. 

2. Podkłady betonowe nowe typu INBK 7, PBS 1 lub INBK 8 -  64szt.  

3. Szyny typu S49 stare używane o zużyciu pionowym nie przekraczającym 3mm-  

2x46,60=93,20m. 

4. Tłuczeń kolejowy nowy – 38,38m³. 

5. Łapki Łp 2, śruby stopowe M22x65 z nakrętkami, pierścienie sprężyste podwójne               

– 272 kpl. nowe. 

6. Przekładki D49 i B49 – 128 szt. 

7. Łubki płaskie Ł49 przejściowe – 8 szt.  

8. Śruby łubkowe M24x130 – 16 szt.   

9. Kliniec o uziarnieniu 0-31mm – 4,68m³ 

10. Płyty przejazdowe nowe typu CBP: wewnętrzne środkowe – 7 szt., wewnętrzna skrajna – 

1 szt., płyta od strony rozjazdu nr 741 wykonana na zamówienie w kształcie trapezu – 1 

szt. 

 

Roboty należy wykonać jeśli będzie to konieczne przy zamknięciu toru po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Elewarr Malbork i  ADM Malbork. 

  
 
 

§ 2. 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z: 
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186 t. j. z późniejszymi 

zmianami) oraz przepisami aktów wykonawczych do tej Ustawy i innymi przepisami 
mającymi związek z przedmiotem Umowy, 

b) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019.266 z 
późniejszymi zmianami).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy oraz prac i czynności 
objętych niniejszą Umową z użyciem własnych zasobów, materiałów, maszyn oraz 
narzędzi.  

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 
niniejszej Umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia  
i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP). 



str. 4 

 

4. W miejscu i czasie wykonywania robót, za przestrzeganie przez pracowników  przepisów 
BHP i P-POŻ pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, 
doświadczenie oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami 
technicznymi przedstawionymi przez Zleceniodawcę w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wytycznymi i wskazówkami Zleceniodawcy, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami oraz z należytą 
starannością. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie i rozliczenie odpadów powstałych podczas 
prac będących przedmiotem Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i przedłożenia Zleceniodawcy aprobat 
technicznych i atestów na dostarczone, i użyte do wykonania przedmiotu umowy 
materiały. 

 
§ 3. 

Obowiązki Zleceniodawcy 
 
1. Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do siedmiu dni od dnia 

 podpisania Umowy.  

2. Udostępnienie Wykonawcy do wglądu książki obiektu budowlanego oraz regulaminu pracy          

  bocznicy będącego przedmiotem zamówienia. 

3. Udostępnienie pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą. 

§ 4. 
Termin i miejsce wykonania Umowy 

1. Miejscem wykonywania przedmiotu Umowy jest tor dojazdowy nr 701 w Malborku przy ul. 
Dalekiej i Rondzie Portowym. 

2. Ustala się, że termin wykonania przedmiotu Umowy upływa z dniem …………………….. r. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust.2 

z powodu: 
a) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było 

przewidzieć, 
b) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z 

ustaloną technologią, 
c)  przyczyn zależnych od Zamawiającego. 
4. Żądanie, o którym mowa w ust.3 wymaga wskazania i uzasadnienia jednej z przyczyn 

określonych w ust. 3 oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zleceniodawca w 
terminie siedmiu dni od dnia otrzymania żądania złoży Wykonawcy oświadczenie w 
zakresie przyjęcia lub odrzucenia żądania i wyznaczy Wykonawcy nowy termin wykonania 
przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wymaga formy pisemnej tj. aneksu do Umowy. 

 
§ 5. 

Odbiór przedmiotu Umowy 
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu Umowy w ciągu  

siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wykonania Umowy przez 
Wykonawcę.  

2. Odbiór wykonania Umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru podpisanym przez 
obie Strony.  
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3. W przypadku istnienia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu dwóch dni 
roboczych ich usunięcia i zgłoszenia wykonania prac Zleceniodawcy. Ust. 1 i 2 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 6. 
Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w kwocie ……………. zł (słownie: ………………..……………) netto 
powiększonej o podatek VAT wg stawki 23% w kwocie ………………….. zł (słownie: 
…………………………………………….). Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi 
……………………………… zł (słownie: ………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy uwzględnia podatek od towarów i 
usług, o ile zgodnie z przepisami prawa jest on należny. Jeżeli istnieje ustawowe 
zwolnienie w części lub w całości z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług lub 
nastąpi zaniechanie jego poboru, albo jego stawka ulegnie zmniejszeniu wypłacone 
wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy stanowi całość wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich obowiązków umownych, w tym kosztów 
materiałów zużytych do wykonania prac. 

4. Należność Zleceniodawca wpłaci Wykonawcy na konto bankowe o numerze:  
…………………………………………………………….. w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu wszystkich prac objętych 
niniejszą Umową i po protokolarnym, bezusterkowym ich odbiorze przez Zleceniodawcę. 

 
§ 7. 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy 

Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w taki sposób, że nie jest możliwe, żeby 
wykonał Umowę w terminie lub gdy wykonuje Umowę sprzecznie z jej postanowieniami 
lub warunkami technicznymi.  

2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie siedmiu dni od 
dnia powzięcia informacji, że zachodzą podstawy do odstąpienia od Umowy, o których 
mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zlecającemu karę umowną:  
a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w  wysokości 10% 

kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy, 
b) za opóźnienie w wykonaniu całego przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% kwoty  brutto 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
terminu wykonania Umowy określonego w § 4 ust. 2,  

c) za opóźnienie w usunięciu wady zgłoszonej przy odbiorze – w wysokości 0,2% kwoty 
brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od 
dnia wyznaczonego na usunięcia wady.  

2. Kwota kary umownej wskazanej w ust. 1 lit. b i c będzie rozliczona przy fakturze końcowej 
poprzez jej potrącenie z należności Wykonawcy wynikającej z faktury.  

3. Stosowanie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę 
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość kar 
umownych. 
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§ 9 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji jakości na wszelkie prace wykonane w 
ramach Umowy liczonej od daty bezusterkowego odbioru wykonanych prac będących 
przedmiotem Umowy.  

2. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji jakichkolwiek wad lub usterek w 
przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w czasie 5 dni 
roboczych od zgłoszenia wad lub usterek. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionej wady w terminie określonym wyżej, wówczas 
Zleceniodawca może ją usunąć przy pomocy osób trzecich, a wszelkimi kosztami 
obciążyć Wykonawcę, oraz nałożyć karę umowną określoną w § 8 ust. 1 
lit. c Umowy za nieterminowe usunięcie wad lub usterek. 

4. Zgłoszenie wad lub usterek może być dokonane w formie telefonicznej na numer telefonu 
Wykonawcy wskazany w § 10 ust. 2 Umowy lub pisemnie wysłany pocztą na wskazany w 
§ 10 ust. 2 w Umowie adres Wykonawcy. 

§ 10 

Poufność 

1. Strony ustalają, że wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej umowie, w tym 

szczegóły finansowe są poufne i będą stanowiły tajemnicę dla osób trzecich. 

2. Informacje poufne mogą być udostępnione jedynie pracownikom bądź 

współpracownikom Stron, którym dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu 

prawidłowego wykonania Umowy i którzy zostaną zobowiązani do zachowania poufności. 

Strony podejmują wszelkie możliwe kroki, aby informacje poufne nie były udostępniane 

osobom trzecim, zarówno przez pracowników Stron jak i ich współpracowników z 

naruszeniem warunków niniejszej Umowy.  

3. Strony zobowiązane są do wykorzystania informacji poufnych, które pozyskały w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

jej przedmiotu.  

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych obowiązuje przez okres 10 lat 

od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje będą dokonywane na piśmie  
i doręczane osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru.  

2. Na potrzeby wymiany korespondencji strony podają następujące dane kontaktowe:  
Zleceniodawcy: adres: Elewarr Sp. z o.o. Oddział Spółki w …………………………………, 
…. - ….. ………………………, ul. ………………., tel. ………………, fax …………………….  
e-mail: ………………………………………………. 
Wykonawcy: adres: ……………………………………………………., …… - ….. 
…………………, ……………………, tel. ……………… 

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:   
ze strony Zleceniodawcy: 
………………………………………………….. tel. ……………………….. 
ze strony Wykonawcy: 
…………………………………………………... tel. ……………………….  

3. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę danych osób jemu podległych, oświadcza 
on, że poinformuje te osoby o fakcie udostępnienia ich danych osobowych Zleceniodawcy 
oraz zakresie w jakim zostały one udostępnione. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zleceniodawcy obowiązku 
informacyjnego w stosunku do osób jemu podległych, których dane udostępni 
Zleceniodawcy, poprzez przekazanie tym osobom treści obowiązku informacyjnego. Treść 
obowiązku informacyjnego Zleceniodawcy stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

6. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 
właściwy dla Centrali Zleceniodawcy Sąd powszechny. 

7. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie  
w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zleceniodawcy dokonać przelewu wierzytelności na 
rzecz osoby trzeciej ani w żaden inny sposób powierzyć wykonanie niniejszej Umowy. 

9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

10. Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2021.424 t. j. ze zmianami). 

 
 
 
 
 
 

ZLECENIODAWCA                                                             WYKONAWCA                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


