UMOWA NR ............../2017
w sprawie przeładunku i przechowywania rzeczy

zawarta w dniu ............................... r. w Białej Podlaskiej pomiędzy:
I .........................................................................................................................
zarejestrowaną w ........................................................................................................................
KRS .................................................. (aktualny odpis w załączeniu),
NIP: ..................................................
REGON: ............................................
kapitał zakładowy: ..................................................
reprezentowaną przez:


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

zwaną w dalszej części umowy „Składającym"
a
II Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Budownictwa „TRASA" Sp. z o.o. z siedzibą w
21-500 Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 7 , KRS 0000115710 (aktualny odpis w załączeniu)
NIP 537-000-08-22, kapitał zakładowy 574 000,00 zł, reprezentowaną przez Zarząd Spółki w
imieniu którego działa:


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

zwaną w dalszej części umowy „Przechowawcą"
została zawarta umowa o następującej treści:

&1

1. Przechowawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Składającego:
a. rozładunku ................................... w relacji wagon szerokotorowy – plac
Przechowawcy – samochód, bądź wagon szerokotorowy – samochód, na
Terminalu Przeładunkowo-Składowym „ALEKSANDRA" w Małaszewiczach
Małych;
b. przechowywania .............................. i pieczy nad nim w okresie od dnia
przyjęcia na Terminal do momentu wydania wg dyspozycji Składającego.
załadunku i wydania towaru na samochody lub wagony normalnotorowe
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zgodnie z dyspozycją Składającego,
c. ważenia każdego samochodu przed i po załadunku,
d. ważenia wagonów szerokotorowych przed i po rozładunku,
e. sortowanie ..................................

2. Przechowawca udostępni Składającemu, odpowiednio wydzieli i zabezpieczy
powierzchnię Placu Przechowawcy niezbędną do prawidłowego przechowywania
...................................................... dla ilości …………….. ton.
3. Przechowawca zobowiązany jest do prowadzenia obsługi Placu Przechowawcy w
zakresie ewidencji, przyjmowania, wydawania, dozoru przechowywanego
................................., zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej umowie.
4. Przechowawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby upoważnionej w jego imieniu
do prowadzenia obsługi Placu Przechowawcy w zakresie:
a. wystawiania i podpisywania dokumentów dokumentujących ilość
przechowywanego ........................................
b. prowadzenia ewidencji przechowywanego .........................................
c. przyjmowania i wydawania .......................................
d. udziału w inwentaryzacjach wspólnie z przedstawicielami Składającego.
5. Przechowawca ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujący się pod jego dozorem
............................................... w zakresie wszystkich szkód, całkowitej lub częściowej
utraty, względnie zniszczenia od chwili jego przyjęcia na Terminal, tj. od chwili
złożenia podpisu w dokumencie R-25 potwierdzającym przyjęcie wagonów
szerokotorowych ładownych ................................................... na Terminal do
momentu odbioru .......................................... przez Składającego.
6. Przechowawca zobowiązany jest zapewnić Składającemu swobodny dostęp do
przeznaczonej dla Składającego części Placu Przechowawcy oraz dokumentacji ilości
przechowywanego ....................................................... oraz jego przemieszczania dla
przeprowadzenia inwentaryzacji i kontroli
7. Przechowawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Składającego o
wszystkich zdarzeniach faktycznych i prawnych, które mogłyby wpłynąć na los
przechowywanego na Placu Przechowawcy ........................................ i sposób
wykonywania niniejszej umowy.
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8. Przechowawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędny sprzęt, doświadczenie
oraz wykwalifikowaną kadrę pozwalające na wykonanie obowiązków umownych
z należytą starannością przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, w tym
przepisów dotyczących ochrony środowiska.
&2

1. Składający zobowiązuje się dostarczyć transportem kolejowym i przekazać po
dokonanej odprawie celnej do rozładunku, przechowania i wydania ........................
2. Do przesyłki ........................... złożonego na przechowywanie będzie dołączone awizo
określające:
a. nazwę i adres Składającego,
b. nazwę towaru,
c. nr odprawy celnej,
d. sposób składowania.
3. Osoba upoważniona przez Przechowawcę do wydania ..................... na wszystkich
egzemplarzach dowodów WZ i kwitu wagowego, czytelnym podpisem kwituje
wydanie towaru. Kopia tych dokumentów pozostaje u Przechowawcy, podczas gdy
oryginał przejmuje Składający.
4. Składający będzie wydawał Przechowawcy dyspozycje odnośnie rozładunku,
przechowania, wydania, ważenia ....................................... w formie e-mailowej lub
faksowej na adresy wskazane w niniejszej umowie.

&3

1. Przechowawca będzie wydawał ....................... z placu Przeładowcy wg pisemnej
dyspozycji Składającego z powołaniem się na numer i datę niniejszej umowy.
2. Zgłaszający się po towar będzie się legitymował pisemnym upoważnieniem odbioru
wystawionym przez Składającego.

&4

1. Przyjmowanie na plac Przeładowcy ............................................ będzie odbywać się
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całodobowo, natomiast wydawanie ............................................ będzie się odbywać
w godzinach 7°° - 17°° w każdy dzień powszedni, a w soboty w godzinach 7°° -13°°.
2. Podstawą rozliczenia będzie waga rzeczywista dostarczonego do przechowania
................................ Za wagę rzeczywistą Strony uznają masę wynikłą z ważenia
wagonów na wadze kolejowej szerokotorowej znajdującej się na Terminalu
„ALEKSANDRA”.
3. Przechowujący nie ponosi odpowiedzialności za ubytki towaru do wysokości ........%
zgodnie z Regulaminem Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP Cargo S.A.

&5

1. Za czynności wymienione w &1 ust.1 pkt. a Składający zapłaci Przechowawcy łączne
wynagrodzenie w wysokości ....................... zł/Mg plus obowiązujący podatek
VAT(wymieniona stawka obejmuje również opłaty za pobyt wagonów na Terminalu
pod czynnościami przeładunkowymi, tj. od chwili przyjęcia za dokumentem R-25 do
momentu zgłoszenia gotowości do zabrania za dokumentem R-27).
2. Za czynności wymienione w &1 ust.1 pkt. b Składający zapłaci Przeładowcy
wynagrodzenie w wysokości ................. zł/Mg/dzień plus obowiązujący podatek
VAT. Ustala się jednak ............................. okres przechowania węgla wolny od opłat,
który jest liczony od dnia przyjęcia wagonów na Terminal.
3. Za czynności wymienione w & 1 ust. 1 pkt. d Składający zapłaci Przechowawcy łączne
wynagrodzenie w wysokości ................ zł/wagon plus obowiązujący podatek VAT.
4. Za czynności wymienione w & 1 ust. 1 pkt. e Składający zapłaci Przechowawcy łączne
wynagrodzenie w wysokości ................ zł/Mg plus obowiązujący podatek VAT.
5. Termin płatności ...................... dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek
bankowy Przechowawcy Nr 46 1020 4476 0000 8702 0329 8874. Faktura wystawiona
przez Przechowawcę będzie określać w osobnych pozycjach wynagrodzenie w & 1
ust.1 pkt. a,b,d,e
6. W celu zabezpieczenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia określonego
w & 1 ust.1 pkt. a,b,d,e. Przechowawcy przysługuje prawo zatrzymania towaru
Składającego na poczet zaległych należności, do momentu ich uiszczenia, o czym
zostanie on niezwłocznie poinformowany.
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&6

Strony będą na początku każdego miesiąca do piątego dnia miesiąca uzgadniać stany
............................... na placu Przeładowcy.

&7
Od momentu przyjęcia towaru na plac Przeładowcy do momentu jego wydania
PHUP ”TRASA” Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za przekazywany towar
na warunkach określonych w & 1 ust. 5 niniejszej umowy.

&8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego a w szczególności umowy przechowywania.

&9

1. Umowa została zawarta na czas nie określony. Strony mogą rozwiązać umowę z
zachowaniem ............. miesięcznego okresu wypowiedzenia lub w trybie
porozumienia stron.
2. Każda ze Stron może w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę
postanowień niniejszej umowy, wypowiedzieć ją w trybie natychmiastowym.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony wspólnie uzgodnią terminy oraz sposób
przejęcia przez Składającego towaru znajdującego się na Placu Przeładowcy.

& 10
.
Ewentualne spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygać wyłącznie
sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy ( 5rt.34 kpc ).
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& 11

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia Stron wymagane zgodnie z niniejszą Umową
powinny zostać sporządzone w formie pisemnej wysłane na adres Strony wskazany poniżej
lub na inny adres wskazany przez Stronę na piśmie. Jeżeli Umowa niniejsza nie stanowi
inaczej, oświadczenia mogą być przekazywane osobiście, listem poleconym, faksem na
numery podane poniżej lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane poniżej. Strony
wskazują jednocześnie osoby kontaktowe, do których należy kierować wszelką
korespondencję związaną z wykonywaniem niniejszej Umowy; każda ze stron poinformuje
niezwłocznie drugą Stronę o zmianie osoby kontaktowej.
Dla Przechowawcy:
Adres: .................................................................................
e- mail: ................................................................................................
tel./fax.: .............................................................................
Osoba prowadząca kontrakt: .............................................
Do wiadomości:
Dla Składającego:
Adres: .................................................................................
e- mail: ................................................................................................
tel./fax.: .............................................................................
Osoba prowadząca kontrakt: .............................................

Każda ze Stron może zmienić powyższe adresy w drodze pisemnego zawiadomienia
wysłanego do drugiej strony, zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem i od chwili
otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą stronę

& 12

Wszelkie zmiany, uzupełnienia, odstąpienia, jak i rozwiązanie tej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
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§13

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po
dwa dla każdej ze stron.

Składający:

Przechowawca:
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