Zalqczniknr

uMowA

2

NR SKM - ................/..

dniu

.. roku w Gdyni, pomiqdzy:
PKP Szybka Kolej Miejska w Tr6jmie3cie Sp. z o.o.
zawaftaw

z siedzibq w Gdyni, ul. Morska 350a,
81-002 Gdynia, zarejestrowane w rejestrze przedsiqbiorc6w prowadzor'rym przez Sqd Rejonowy
Gdalrsk - P6lnoc w Gdafsku, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego pod
numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, KapitaN ZaWadowy
1 55 075 500,00 zl, ld6rqreprezerftuj4

zwanqdalej SKM'
a

z

zarejestrowanq przez
siedzib4 w
S4d Rejonowy
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS

reprezentuj4:

zwanqdalej WYKONAWCA, o nastqpuj4cej tre6ci:

1. Na mocy
2.

J.

$1

niniejszej lJmowy, Strony zawierajq umowQ najmu grunt6w SKM polo2onych
w obszarze linii kolejowq nr 250, obejmujqcych dzialkt nr 580167 k.m.24 obrqb Gdynia oraz
nr 799137 k.m.25 obreb Gdvnia.
W\T(ONAWCA oSwiadcza, i2 grunty stanowi4ce przedmiot niniejszej umowy berdqprzez niego
wykorzystywane wylqcznie w ceht rcalizacji inwestycji pod nazwq,,Rewitalizacja teren6w
dzielnicy Chylonia w Gdyni wra.z z rozbudow4 ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa i Sw. Mikolajaoraz budow4 kolektora deszczowego do rzeki Chylonki".
Warunki realizacji przedmiotu umowy, o kt6rym mowa w ust. l, zawiera uzgodnienie
nr SKMDI2 9.515 .46.15 z dnia 1 6 grudnia 2015 r . stanowi4ce zatrqcznrk nr 1 do niniej szej umowy.

s2

1. Podstaw4 zawarcia niniejszej umowy szu
1) ustawa z dnia 28 marca2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 .),
2) ustawa z dnia 7 Iipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 r., poz.290),
3) rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagari
w zakresie odleglo6ci i warunk6w dopuszczalqcych usytuowanie drzew i krzew6w,
element6w ochrony akustycznej i wykonlwania rob6t ziemnych w s4siedztwie linii
kolejowej, a takie sposobu urzqdzania i utrzymyr,vania zaslon odSnieznych oraz pas6w
przeciwpoiarowych - (Dz.U. z2074, poz. 1227),
4) uzgodnienie nr SKMDI2 9.515 .46.15 z drna 1 6 grudnia 2015 r.

1.

t

Ai\
\J

$3

Rozpoczqcie prac na stanowi4cyrn przedmiot najmu terenie SKM, zwiqzanych z inwestycj4
o kt6rej mowa w $1 ust. 2 - mo2e nastqpii po komisyjnym przekazanit wyznaczonego terenu

2.
J.

okreSlonego w $1 ust. I z udziahem upowaznionych pracownik6w Gminy Miasta Gdyni, SI(M
oraz innych zainteresowanych Sp6trek Grupy PKP.
SI(M w razie koniecznolci wskaze zainteresowane Sp6lki Grupy PKP, kt6rych przedstawiciele
winni uczestruczyI w komisji przekazaniawyznaczonego terenu i odbioru koricowego rob6t.

Zgloszenie

o

rozpoczeciu jakichkolwiek prac budowlanych

na wynajqtym gruncie nale|y

przedloLyc SKM z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

WYKONAWCA

s4
zobow iqn4 e siq do

:

1) Scislego przestrzegaria przepis6w i uzgodnieri wymienionych w $2 niniejszej umowy;
2) uzyskania wszelkich uzgodnieri oraz pozwoleri wlaSciwych organ6w, wynikaj4cych ze
3)

stosowanych przepis6w, niezbqdnych do realizacji zadania okreSlonego w $ I ust 2;
ponoszenia odpowiedzialnoSci za ewenttalne szkody wynikaj4ce z tytuta rcalizacji prac
zwiqzanych z inwestycjq o kt6rej mowa w $1 ust. 2,wobec SKM i pozostalych Sp6lek

GrupyPKP;
przenoszenia bez uzyskania uprzedniej zgody SKM, praw i obowi4zk6w
wynikaj4cych z niniqszej umowy na osoby trzecie pod rygorem natychmiastowego
r ozw iqzaria umowy bez odszkodowania;
5) utrzymania czystoSci, ladu i porzqdku na terenie prac (wlasnym staraniem i na wtrasny
koszt). W trakcie prowadzonych prac WYKONAWCA zobowiqzany jest do biez4cego
usuwania wszelkich Smieci, pozostaloSci po zu?ywanych przez WYKONAWC{
materialach, odpadk6w i opakowaf. WYKONAWCA zobowiqzuje siq utylizacji
wytworzonych odpad6w. W razie zamecharia. czynnoSci porz4dkowe zostanqwykonane
przez SI(M na koszt WYKONAWCY - dotyczy udostqpnionego gruntu. Wszelki zlom
powstaly w wyniku realizacji prac na terenie udostqpnianym na mocy niniejszej Umowy
zostanie nieodplatnie przekazany rta rzecz SI(M;
6) umozliwienia przedstawicielowi SKM wstqpu na teren prac w celu przeprowadzenia
kontroli sposobu j ego u2ytkowania;
7) zorganizowania komisyjnego odbioru terenu udostqpnianego na mocy niniejszej Umowy z
tdziahem przedstawicieli SI(M i usuniqcia wszystkich stwierdzonych usterek/zniszczeh
itp.;
B) w przypadku gdy WYKONAWCA nie zrealiz$e ustalef zpld.7), SKM zrealizuje je we
wlasnym zakresie a kosztami obciqzy WYKONAWC4;
9) przedlolenia do uzgodnienta i zatwierdzeria ptzez SKM harmonogramu wszelkich
zanlkruerl torowych skutkuj4cych zmianami w rozl<tradzie jazdy na linii kolejowej nr 250
wynikaj4cych z harmonogramu rob6t z wyprzedzeniem, co najmniej 90 dni przed
przystqpieniem do rob6t. Inne harmonogramy zamkniqi nie skutkuj4ce zmianqrozldadu
jazdy wymagqqprzedlo2enia do uzgodnienia i zatwierdzenia przez SKM w terminie 14
dni przed przystqpieniem do rob6t;
10) zapewnienia w czasie wykonywania rob6t przSazdu po torach linii kolejowej nr 250
w obrqbie realizowanych rob6t z prqdkoSci4nie mniejsz4 ni?30kmh;
II) zabezpieczenia terenu budowy przedlcradzie2qi innymr ujemnymi oddzialyvvaniami oraz
ubezpieczetia budowy i zasady pokrywania szk6d, kt6re mog4 zaistniec w trakcie rob6t
oraz wynikai z okre3lonych zdarzeri losowych a tak2e z tfii*t odpowiedzialnoSci
cywilnej;
12) zabezpieczeria w zalresie BHP wszystkich miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
skladowania material6w zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami i dokumentacj4
budowlan4
13) udokumentowania przeszkolenia personelu, kt6ry wykonywai bEdzie roboty w rejonie
czynnych tor6w, trzqdzeh i obiekt6w kolejowych lub zapewnienia jego odplatnego
przeszkolenia przez SKM oraz uzyskania zezwolef SOK SKM na przehywanie na
ob szarze kolej owym zarzqdzanym przez SKM;
14) uzgodnienia z SKM zdtan wprowadzanych do projekt6w budowlanych
i wykonawczych dot. przebudowywanej infrastruktury kolejowej SKM z incjatywy

4) nie

=s
e.?

INWESTORA lub WYKONAWCY przy czym SKM nie bEdzie odmawiala swojej
zgo dy

b

ez uzasadnionej Pr zY czYnY ;

i5) dostosowania siq do wszystkich warunk6w podanych

w

opiniach, uzgodnieniach,

regulaminach i pozwoleniach do projektu budowlanego i wykonawczego;

przypadku koniecznoSci usuniqcia kolizji z rie zinwentaryzowanq przeszkodq
WYKONAWCA powiadomi SKM i wykona wskazane czynno6ci na wlasny koszt;
17) ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSi na zasadach og6lnych za szkody wynikle wobec
SI(M i os6b trzecich;
1B) ponoszenia odpowiedzialno3ci za wszelkie uszkodzenia urzqdzen i obiekt6w
infrastruklury kolejowej uwidocznione bqdL nie uwidocznione na podkladzie
geodezyjnym (nie dotyczy infrastruktury SKM) bqd1 wskazane w tercrie ptzez
odpowiednie sluzby eksploatacyj ne SKM;
19) zabezpieczenia wlasnym staraniem i na sw6j koszt wykonania naprawy odtworzeniabqd?
przebudowy istniej4cej infrastruktury kolejowej Sp6lek Grupy PKP, gdyby w trakcie
wykonywania rob6t zwiqzanych z budow4 w oparciu o przyjetrqtechnologiq rob6t doszlo
do j ej uszko dzenia z winy WYKONAWCY;
20) ponoszenia odpowiedzialnoSci prawnej i finansowej za wszelkJe straty i utracone
przychody SKM wynikle z tienale2.ytego wykonania lub braku wykonania rob6t oraz za
przywr6cerie placu budowy do stanu nale2Ttego;
2l) po zakonczenht prac budowlanych zobowiqzuje siq WYKONAWC{' jezeli jest to
wymagane, do wykonania inwentaryzaqi geodezyjneJ wykonanego przedsiqwziqcia,
zgodnie zRozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego
1995 roku $17-2I (D2.U.95.25.133) iprzekazunta jej do SKM i PKP S.A. Oddzial
Gospodarowania NieruchomoSciami w Gdarisku - Wydzial Geodezji i Regulacji
Stosunk6w Prawnych Nieruchomosci, ul. Dyrekcyj na 2-4, 80 -852 Gdarisk;
22) pol<:ycia koszt6w pracy komisji odbieraj4cej roboty;
23) przestrzegania przepis6w przeciwpo2arowych oraz zapewnienia wyrnagah ochrony
przeciwpolarowej okreSlonych w odrqbnych przepisach i normach, przepis6w BIIP,
sanitarno - epidemiolo gicznych oraz ochrony mienia w zakresie, w jakim zwiqzanejest to
16)

w

z pr ow adzonymi pracami

;

24) dostarczenia SKM przed odbiorem kofrcowym rob6t peinej dokumentacji
powykonawczej, w zakresie przebudowanej infrastruktury pozostaj4cej w zarzqdzie
SKM;
25) niezwloczrego, w terminie nie dLrtAszymni22l dni,przywr6cenia terenu SKM, na kt6rym
byly prowadzone roboty, do stanu niepogorszonego, zapewniajqcego SKM moZliwoSi
wykorzystyrvania terenu w spos6b dotychczasowy oraz zapewrnalqcego zachowanie jego
pelnej funkcjonalnoSci - w przypadku rozwiqzania umowy lub braku odbioru z
uzasadniony ch przyczyn ze strony SKM;
26) ponoszenia odpowiedzialno6ci za dzialania i zaniechania Podwykonawc6w, tak jak za
wlasne dzialarua i zaniechania oraz odpowiada solidarnie z Podwykonawc4 za szkody
w yr

zqdzone pr zez

P

o

dwykonawcq.
$s

siq do odplatnego zapewnienia, w razie potrzeby, niezbqdnego nadzoru
techniczno-eksploatacyjnego przedstawicieli SKM w trakcie rob6t w granicach i w s4siedztwie
obszaru kolejowego. Jednoczesnie Strony ustalaj4 i2 przez obszar kolejowy rozumiej4 zgodnie
z art.4 pkt 8 ustawy o transporcie kolejowym okreSlony dziatkumi ewidencyjnymi obszar, na
kt6rym usytuowane s4 linie kolejowe oraz inne budlmki, budowle i wzqdzenia przeznaczone do
zarzqdzania. eksploatacj t ittrzymania linii kolejowych, atak2e sLtilqce do obslugi przewozu os6b

1. SI(M zobowiqzuje

2.

irzeczy.

Zakazuje siq nieuzgodnionego zajEcia tor6w czymtych linii kolejowej ff 250 ptzez
WYKONAWC{ podczas rob6t pod rygorem natychmiastowego rozwiqzania umowy bez
odszkodowania.

Jt\\

3.

1.

Roboty realizowane w obszarze kolejowym

- infrastrukturze SKM muszq byi wykonywane pod
nadzorem SI(M oraz kierowane przez osobv posiadaj4ce stosowne uprawnienia budowlane
w danym zakresie.
$6

Za

czasowe udostqpnienie gruntu oraz inne Swiadczenia ze strony SKM WYKONAWCA
zobowiqzany jest do oplat zgodnie Decyzjq nr 2312015 Prezesa Zarzqdu - Dyrektora
Przedsiqbiorstwa PKP SKM w Tr6jmieScie Sp. z o.o. z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie
wprowadzenia cennika uslug wykonywanych przez pracownik6w/przedstawicieli

przedsiqbiorstwa na rzecz obcych podmiot6w, zwanego dalej Cennikiem, kt6ry stanowi
ZaNqczruknr 2 do niniejszej umowy. Op\aty wynikajqce z Cennika s4 oplatami netto, do kt6rych
zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnych stawek.
2.
WYKONAWCA zobowiqzuje siq do oplacenia koszt6w zwiqzanych z opracowaniem zmiany
organizacji ruchu pociqg6w, opracowaniem Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu,
zamkniqciem toru, ograniczeniem ruchu poci4g6w oraz innych na podstawie faktycznej iloSci
wykonanych ushrg wg stawek i taryf jednostkowych zawartych w zalqczniku rtr 2 do niniejszej
umowy - Cenniku. Termin platnoSci wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury, kt6ra wystawiana
bqdzie w ci4gu 7 dni od daty zakoiczeriakaldego miesi4ca obowi4zywania niniejszej umowy.
W przypadku nieoplacenia faktury w wyLej wymienionym terminie WYKONAWCA, na
pisemne wezwanie wystosowane przez SI(M, zobowiqzany bqdzie do opuszczenia terenu SKM
oraz do usuniqcia sprzqtu, material6w i os6b w terminie okreSlonym w wezwaniu SI(M.
W przypadku, jeLeli WYKONAWCA nie usunie ww. przeszk6d, SKM bqdzie upowazniona do
usuniqcia sprzqtu, material6w i os6b na koszt i niebezpieczeristwo WYKONAWCY.
Postanowienia $7 ust. 2 stosuje siq odpowiednio.
a
Wnioskowanie o wylqczenie napiqcia w sieci trakcyjnej oraz koszty z Iym zwiqzane IeLq po
stronie WYKONAWCY.
A
W przypadku nieterminow{ wpLaty nale2noSci WYKONAWCA zobowiqzany jest do zaplaty
-.
odsetek w wysokoSci ustawowej za ka2dy dziert op62nienia. Przekroczenie umownego terminu
platno3ci o 90 dni, nieterminowo3i lub zla jako36 prac spowodtqe zgloszenie tego faktu do
,,Rejestru Nierzetelnych Kontrahent6w Sp6lek Grupy PKP".
$7

1.

2.

a

1.

Umowa zoslaje zawarla na czas okreSlony - w okresie realizacji rob6t - od dnia przekazania
placu budowy do dnia bezusterkowego, pisemnego odbioru rob6t objqtych umowq.
SI(M zastrzega sobie prawo rozwiqzania umowy w trybie natychmiastowym w sytuacjach
nadzwyczajnych potrzeb zwiqzanych z bezpieczeristwem lub obronnoSci4 pafstwa, naruszenia
przez WYKONAWC{ istotnych postanowief umowy nie wcze6niej jednak ni2 po
bezskutecznym uplywie dodatkowego 7 dniowego terminu wyzrraczorrcgo WYKONAWCY na
usuniqcie naruszeh, zwloki wiqkszej ni2 14 dni kalendarzowych, gdy WYKONAWCA nie
ureguluje naleznoSci wynikajqcej z umowy i w szczeg6lnoSci wynikajqcych z $6 ust. 1 i 2,
uzasadnionej odmowy odbioru przez przedstawiciela SKM lub wyst4pienia naglq potrzeby
modernizacji linii kolejowej.
W przypadku rozwiqzaria niniejszej umowy WYKONAWCA bEdzie zobowiqzany do
opuszczenia terenu SKM oraz do usuniqcia sprzqtt, material6w i os6b w terminie okre3lonym
w wezwaniu SKM. W przypadku, jeieli WYKONAWCA nie usunie ww. przeszk6d, SI(M
bqdzie upowa2niona do usuniqcia sprzqtu, mateiaL6w i os6b na koszt i niebezpieczefstwo
WYKONAWCY.

Strony umowy, dqzqc do zapewnienia

s8

jej

sprawnego wykonania, powoluj4 koordynator6w

r epr ezentuj qcych j e w kontakiach roboczych, zw iqzany ch z j ej wykonaniem

:

1) ze strony SKM:
imiq i nazwisko:
adres do korespondencji

U

4-)

w

tel. :
fax.:
adres e-mail:

2) ze stTonyWYKONAWCY:
imiq i nazwisko:
adres do korespondencji
tel. :
fax.:
adres

e-mail,

...:........"."

2. Wszelka korespondencj a przekazywana

a

4.

.

w ramach niniejszej Umowy, winna byi sporz4dzorra

na

piSmie. Strony dopuszczajqtakhe mo2liwoSi kontaktu telefonicznego, o ile jednoczeSnie stosowne
zawtadomienie zostanie sporz4dzone na pi6mie i dorqczone zgodme z ust. 3 poni2ej.
IJzgadnia siq, i2 zawiadomienia stajq siE skuteczne po ich dorqczeniu przezpocztq, albo w dniu
osobistego dorqczenia bqd? przesLania faksem lub korespondencjq e-mailow4 potwierdzonqprzez
odbieraj4ce go, z zastrzeieruemodmiennych postanowief niniej szej Umowy.

W prz5padku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowiqzane sQ w terminie 7 dni
powiadomii d*ga Stronq o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadornenia, korespondencja

wystosowanazgodniezdanyrm dotychczasowymi bqdzieuznanazadorEczonqpo uply"vie 5 dni od
dniajej wystosowania.
se

1.

2.
a

A
a.

5.

W sprawach nieuregulowanych umow4 bqdqmraty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Spory mogAce wynikn4i z rurnejszq umowy bgdqrozstrzygane przez w\aiciwy rzeczowo S4d
Powszechny wlaSciwy miejscowo dla siedziby SKM'
Wszelkie zrnany umowy wymagaJqdla swojej wa2no3ci formy pisemnej w postaci obustronnie
podpisanego aneksu, przy czym zrntana danych zwiqzanych z obstugq administracyjnoorganizacyjnq umowy oraz zmiany danych teleadresowych i zrntany os6b wskazanych do
kontakt6w miedzy stronami nie stanowiq zritany umowy.
Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczqce dziatalnoici gospodarczej stron, pozyskane
przez strony w zwiqzka z wykonywaniem zobowiqzin, wynikaj4ce znruejszej umowy, nie mogq
byd ujawniane stronom trzecim, za wyjqtlcrem przypadk6w olre6lonych przez prawo lub po
uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej strony.
Umowa zostaLasporzqdzonaw dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dlaka2dej ze
stron.

6.

Integraln4 czqSciq umowy j est:
1) uzgodnienie nr SKMDI2g.5 15 .46.15 z dnia 16 grudnia 2015 r.- zaNqcznik nr | ,
2) CerLnik - Decyzja rtr 2312015 Prezesa Zarzqdl - Dyrektora Przedsiqbiorstwa PKP SKM w
Tr6jmieScie Sp. z o.o. z dnta 23 kwietnia 20i5 roku w sprawie wprowadzenia cennika usfug
wykonywanych przez pracownik6w/przedstawicieli przedsiqbiorstwa na rzecz obcych
podmiot6w, zw anego dalej Cermiki em - zalqcznik nr 2.
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DOt,: Uzgodnienia dokumenta*.li pr*jw!t**w*j w zmkr**i* *krxy**wanie knlektora
deszczowego z liniq k*l*i*wq sxr 25S
Biura
PKF $zybka Kclej Miejska w Trdjmiescie $p. z o.o. w nclpawiedry la yyjtelpienie
dnia
z
uAH/01n118s91/As12015
nr
pismem
pr.ojekt6w Hudownictwa'Knmunarr"r*ga $.A.
kolektora
skrzyzowania
prgjektowej
A3.12.2|ffir. w sprawie uzgodnienia Jommentacll
metady bezwykopowej uzgadnia
deszczowego u torfimi linii kolejcw*j nr 250 z wykarzystaniem
przedstawiiny projeki budcwlany, pod nastqpujqcymi warL:nkami:

czas prac' Frzeprowadzi on
1) Wykonawca robot zapewni nadzbr geodezyjny' .na
po
wykonaniu robdt' a nastqpnie
piieci
i
inwentaryzacjq geodezyjnq geonretrii tirow
rdznic vllykonawca
udostqpni ori*i pr<p-br-ru. W pmypadku stwierdzenia isitotnych
dokona regulacii osi torow;

jednoczeSnie i
przewiduje siq mc*liwo$ci zamkniqcia abu lcrow linii nr 250
siq
Dopuszcza
odcinku'
. na drugim;
uruchomienia komunikacji xasigpczej na weitaaanynr
prqdko$ci
zam[niecie leflnego z tar6w przy je?noczssnym ogtaniczeniu

2) Nie

3)PrzedprzystqpieniemdopFsna|efyZawrzecLlmowQzFKPsKMWktorej
"iastanq
regulanrinu prowadzenia

warunki CIpr*cowania . tynrczasowego
ruc}rupociqgdw,zamkniqctorow5,glr,przyc|zielenianadzo|Uorazwprzypadt<upotrzeby
'prowadzenia
rab6t budowlanych zwiq-zanych z
zajqcia terenu kole.lowego nn
"r*,
- warunki wej*cia na obszar
wykonaniem przewiertu lub instalacji stuclrri kanaliz.acyjnej
$precyzowane

kolejowY;

preeszkodq ittwestor
konieczno$ci usuniqcia kolizji e niezinlnrentaryzowanq
Nie ma mozliwo6ci
powiadomi o nlej tutejszq spOlt{ i usunib koli4q.na w{asnlrkoszt'
a jego
$wiailowodowego,
ewentuatnej pr**nuCu*y breeniegajqcego wzdfui .tordw kabla
Grab6wek
p'o'
Gd5rplis
na
uszkodzeniu !f,*fro*u*'Uedzie *V*b.e na odcinkur od szatfy
Leszczynl<i;
p.o^
Gdynia
clo szafy na

4) W przypadku

S)
'

na nraj4tku PKp SKM w trakcie
lnwestor jest odpowiedzialny za wszelkie *traty ponistale
wykonyivania rob6t jak i dalszej eksploatacji;

6) Wa$ciciel i zarzqdca

kanalizacii nie bqdq miec roszczen teraz i w przyszlo$ci od PKP

sKMzpowadupowsta{ychuszkodzenspowodowanychnddzialywanianridrgafl
i innymi;
pracami utrzymaniowymi
od przejezdzaiacv"rr pociqg-ow, pradamiblqdzqcynri,
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Podczas wykonywania prac w tel'enie nalefy eaehowai szezegdln4 ostroino$i
n a istn iejqcq'w te re n e za g q$zCIzonq *ied infrastruktu ry kolejowej;'

z uwagi

i

B)

Z

7-mio dniowym wyFrzedz*niem przed rozpoczqcib-m'budowy' naleuy powiadomii
zaruqdcq terenu Ff{P $Kt\d w Trdjniiescie $p, z s.o. o termirlie rozpoczqcia prac
budowlanych.

Zalqczniki;

1,

lstniejqca tr:a*a kablowa, linii rlwiafiowodowei pKp $KM

prezesa Zar:zqdu Dlirektora Frxedsiqbior:stwa:pKp
{Uodnie z zalqcznikiern nr 3 do Decyzji nr 2Sl201S
Szybltiej Kotei Miejskiej w TrSjnrie$cie Sp. z o.o. z dnia,23 kWietnia:30{$ w sprawie aktusliaacji cennika
uslug wykonywanych praeu pracown'ikdw na ree*z nbcfch,porimiot6w z tytulu uzgodnienla opiacowania
pobierana jest oplata w wysaka$ci 302,0CI21 + VAT.
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Dzialajqc na podstawie $ 17 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 oraz $ B ust. 5 pkt, 7 Regulaminu
Organizacyjnbgo PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trojmie$rcie Sp. z o.o. (zalqcznik nr 3 do Uchwaly
rur-elZOt 1'Zarzqdu PKP $zybka Kolej Miejska w Trojmie$cie Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2011 r.
z po2n. zm.), zarzqdzam, co nastqpuje:

s1
Decyzja okreSla cennik uslug wykonywanych przez pracownik6w/przedstawicieli reprezentujqcych
rzecz
kontrahent6w zewnqtrznYch.

pKp Szybkq Kolej Miejskq w Trojmie6cie Sp. z o.o. zwanej dalej Sp6fk4 na zlecenie i
$2

Cennik tworzy sig na uslugi powtarzalne, zgodnie z S 10 lnstrukcii podzialu kosztdw ze
wzglqdu na iodzal prowadzonej dzialalnoi;ci oraz zasad posfgpowanla pn1 realizacii uslug
koindrcyjnych przyjqtej Uchwal4 Nr 2/2013 Zarzqdu FKP Szybka Kolej Miejska w TrojmieScie
Sp. z o.o. z dnia 3 stycznia 2013 r.
2. lntegratna czq6c niniejszej decyzji stanowiq zatqczniki od 1 do 3 prezentujqce poziom cen
netto na wyszczeg6lnione us{ugi Swiadczone przez Sp6lkq.
J. Do cennika zastosowano mariq zgodnie z Decyzj4 nr 4312013 Prezesa Zarzqdu-Dyrektora
pzedsiqbiorstwa PKP SKM w Trdjmie6cie Sp. z o.o. w sprawie stosowania marly zysku
w postaci nanutu zysku na koszty kalkulacyjne. Do uslug nie uwzglqdnionych w zat4cznikach
oO 't Oo 3, kom6rka organizacyjna wykonujqca okreSlonq ustugq sporz4dza indywidualnie
kalkulacje w oparciu $ I instrukcji, o kt6rej mowa w ust. 1.
na
5. po zakoriczeniu ka2dego roku obrachunkowego, poszczeg6lne kom6rki organizacyjne
podzialem
na
uslug
z
cennik
tworzq
okresu
minionego
kalkulacji
podstawie sporz4dzonych
o
roczny
siq
koryguje
nastqpnie
kt6r4
Sredni4
cenq,
ustalajqc
ich
okre6lone rodzaje zadafi
poziom wskaZnika cen towar6w i uslug konsumpcyjnych.
1.

-

$3
produkcji
w ciqgu analizowanego roku kalendarzowego, istnieje mozliwo6;6 ustalenia Sredniej ceny uslug
w opirciu o indywidualne kalkulacje powykonawcze z okresu objqtego wzrostem w/w koszt6w.

1.

W przypadku pojawienia siq istotnego wzrostu cen wykorzystywanych czynnik6w

2,

Sytuacja, o kt6rej mowa w ust. 1 jest mo2liwa jedynie po przedstawieniu szczegdlowego
uiasacinlenia przedstawiajqcego 2r6dla wzrostu koszt6w pzez kom6rkq wykonuj4c4 okreSlone
uslugi.

$4

i

Dyrektor ds, Marketingu Sprzeda2y rnoze udzielii rabatu od ceny wyj6ciowej nofnikow
wymienionychw zalqczniku nr 1 wedlug poni2szego klucza:
1, powyzej 150 sztuk no6nik6w (ramek)10 % rabatu od ceny wyj6ciowej
2. powyzej 200 sztuk noSnikdw {ramek)15 % rabatu od ceny wyj6ciowej
3. powy2ej 250 sztuk no$nik6w (rameki 20 % rabatu od ceny wyjSciowej
4, powyzej 300 sztuk no6nikdw (ramek) 25 % rabatu od ceny wyjSciowej'

s5
Zarzqd Sp6iki na wniosek Dyrektora ds. Marketingu
w wysoko$rci innej anizeli okreSlona w g 4

i

Spzedazy moze udzielid rabatdw

s6
1. Decyzja niniejsza olrowiqzuje wszystkich pracownik6w i przedstawicieli Sp6lki
I odpowiedzialnych za prowadzenie i wykonywanie uslug na rzecz podmiot6w zewnqtrznych,
2. Nadz6r zwierzchni nad przestrzeganiem niniejszej decyli powierzam Dyrektorom pion6w,
natomiast nadzfir bezpo6redni sprawuJq kierownicy komdrek organizacyjnych oraz osoby
zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.

s7
1. Decyla wchodziw zycie z dniem podpisania.
2, Z dniem wej$cia w Zycie niniejszej decyzji tracq moc:
1. Decyzja nr 3212014 Prezesa Zarzqdu - Dyrektora Przedsiqbiorstwa PKP Szybkiej Kolei
Miejskiej w Tr6jmie6cie $p. z o. o. z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie aktualizacji
cennika ustug wykonywanych pzez pracownikddprzedstawicieli przedsiqbiorstwa na rzecz
obcych podmiot6w,

2.

Decyzja nr 5412014 Prezega Zarzqdu - Dyrektora Przedsigbiorstwa PKP Szybkiej Kolei
Miejskiej w Tr6jmie$cie Ep. z o. e. z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji nr
3212014 Prezesa Zarzqdu Dyrektora Przedsiqbiorstwa w sprawie aktualizacji cennika uslug
wykonywanych przez pracownik6Mprzedstawicieli przedsiqbiorstwa na rzecz obcych
podmiot6w,

3. Decyzja nr 712A15

Prezesa Zarzqdu - Dyrektora Przedsiqbiorstwa PKP Szybkiej Kolei
Miejskiej w Trojmie$cie Sp. zo.o, z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji nr
3212014 Prezesa Zarzqdu Dyrektora Przedsiqbiorstwa w sprawie aktualizacji cennika uslug
wykonywanych przez pracownikdwipaedstawicieli przedsiqbiorstwa na ftecz obcych
podmiotdw,

Zalqcznikl:
- Zalqcznik nr 1 - cennik noSnik6w reklamowych
- Zalqcznik nr 2 - cennik uslug wykonywanych na tokarni podtorowej i hati napraw
- Zalqcznik nr 3 - cennik pozosta{ych uslug

Rozdzielnik:
- wszystkie kom6rki organizacyjne przedsiqbiorstwa poprzez skmsenrver i pocztq elektroniczn4

$KMSE1a.02Q.1.2.15

/1
I
1,.

I

Zalacznik nr I
do DecyzjiiroiStzots
Cen nl k noi;n i kdw rekl am owYch

L.p.

Wyszczeg6lnienie

J.m.

Cena netto

4I

ramki formatu A2 zlokalizowane z pociqgach PKP $KM w
Trdjmie*cie $p. z o.o,

szt.

70,00 zl

2t

wszystkie gabloty (starego typu) formatu 41 zlokalizowane na
peronach PKP SKM w Trojmie6cie Sp. z o,o,

szt.

160,00 zl

3

gabloty A0 nowego typu (pod6wietlane) zlolcalizowane:

3.1

na peronach PKP SKM w Gdaftsku Gldwnym

szt.

250,00 zl

3.2

na peronie PKP SKM na stacji Gdaflsk Oliwa

szt.

234,002i,

3.3

na peronie PKP $KM na stacjiGdynia G{6wna

ezt.

250,00 zl

3.4

na pochylni PKP SKM na stacji Gdynia Gl6wna

szt.

200,00 zl

3.5

w budynku Dworca Podmiejskiego na stacji Gdynia Gl6wna

szt.

250,00 z{

4.

banery reklamowe umieszczone na terenach naleiacych do PKP
SKM w Tr6jmieScie Sp. z o.o,

m2

100,00 zl

tablica reklamowa zlokalizowana w budynku Dworca
Podmiejskiego na Gdynia Gl6wna

m2

12Q,AO

z

2 000,00

z,

4.1

5

na elektrycznych zespolach trakcyjnych (montaf i demontaz
reklamy na koszt Wynajmujqcego)

wagonlm-c

Zatqczpik nr 2
cto

Cennik usfug wykonywanych na tokarni padtorowej i
L.P.

na

Decyzji nr,.Lltzo t s

hali napraw

Wyszczeg6lnienie

J.m.

Cena nettc

Reprofilacia zestawu kolowego A 10509Ds1250*

1 szt.

721,002

2

Reprofilacja zestawu kolowego

CI 920<D<1000n

1 szt,

628,00 zl

3

Reprofilacja zestawu kolowego

0 600<Ds920*

1 szt.

543,00 2

4

Pomiar zestawu koioweqo

1 szt.

4Q,00d

5

I

Wykonanie obslugi poziomu pierwszego P1 na ezt, EN57
Wykonanie obslugi poziomu pierwszeqo Pl na ezt. EN71
Wykonanie obstugi poziomu drugiego P2 na ezt, EN57 bez wymiany
uzupelnieni a zu?ytych material6w eksploatacvinvch
Wykonanie obslugi poziornu drugiego P2 na ezt. EN71 bez wymiany
uzupelnien ia zuzdych material6w eksploatacvinvch
Badanie $pzqgu na stanowisku badawczym wraz z rejestracjq
charakterystyki

10

Wymiana sprzegu migdzywagonowego Zek

1szj'..

870,00 zl

11

Wymiana sprzegu czolowego
Wymiana silnika trakcyjnego na zapadni podtorowej z pasowaniem
panewek do szyiek zestawu koloweso na taboze serii EN57 i EN71

1 szt.

778,04 d

I

6

7

I

12

1

EN57

1EN71
i
1

EN57

i

1EN71
1 szt.

1 szt.

550,00

z.l

757,00 A

2945.0A zl
3 761.00 zl

308,00 z{

4 651,00 zl

15

Wymiana pzetwornicy gldwnei na taborze serii EN57 i EN71
Wymiana zestawu kolowego tocznego na zapadnipodtoroweJ na taboze
serii EN57 i EN71
Wymiana zestawu kolowego 4apgdowego z pa$owaniern panewek
powierzonych na taborze serii EN57 i EN72

1 szt.

16

Wyrniana sprqzarki gldwnej SKZ

1 szt.

508,00

17

Wymiana pantografu

1 szt.

443,0Q2li

18

Wymiana wstawek hamulcowvch DO 3808

1 kpl.

408,00 zl

13
14

1 szt.
1 szt.

599,00 zl

2 107,00 zl
4 342,00 zl

UWAGI:
podzespoly i materiaty Zarnawiajqcego
dojazd do hali napraw - dostqp do drogi kolejowej bedqcej pod zarzqdem SKM kalkulowany jest indywidualnie
w oparciu o Regulamln przydzielania tras pociqg6w i korzystania zprzydzielonych tras pociqg6w przez
licencjonowanych przewoznik6w kolejowych linii kolejowej nr 250 Gdalrsk Gldwny - Rumia na obowiq,zuj4cy
rozklad jazdy pociqg6w.
* w przypadku
nietypowego stopnia zu2ycia zestaw6w lub ich wad ukrytych (rakowln), sporzqdzane bqdq
kalkulacje powykonawcze

z

Zalacznik nr 3
do Decyzji nr4.2./2015
Cennik na pozosta{e uslugi

Wyszczegdtnienie

Lp.

Uzgodnienie dokumentacji lub opracowania przez jednq kom6rkq
organizacyjnq Sp6lki
Uzgodnienie dokumentacji lub opracowania przezdwie lub wiqcej

J.m.

Cena [zl]

I

szt,

146,00

szt.

302,00 2

3

Wydanie opinii w zakresie odstqpstwa od wymog6w Rozporzqdzenie
Ministra lnfrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r, w sprawie wymagafi w
zakresie odlegloSci i warunk6w dopuszczajqcych usytuowanie drzew i
krzewdw, elerirent6w ochrony akustycznej i wykonywania rob6t
ziemnych w sqsiedztwie linii kolejowej, a lak2e sposobu urzqdzania i
utrzymywania zaslon od $ nie2nych oraz pas6w przeciwpo2arowych

szt.

525,00 zl

r+

O

pracowanie tymczasowego regulam inu prowadzenia ruchu pociqgdw

szt.

3 083,00 z

kpl.

210,00 z

Zamknigcie toru szlakowego - dotyczy czas6w zamkniqd zgodnych z
tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociqgdw

godzina

175,00 z

Zamkniqcie toru szlakowego - dotyczy zamkniqd wyniktych z
niedotrzymania terminu planowanych zamkniqi

godzina

5 000,00 z

1

2

5
6

kom 6rek organizacyjnYch SPdlki

Ustawienie I zdJqcie osygnalizowania

m

iejsc ograniczenia prqdko6ci

ruchu pociqgdw

kurs do 15
osdb

z

B

Przeszkolenie pracownik6w wykonawcy w zakresie BHP

I

Opracowanie i wdrozenie rozkladu jazdy na czas zamkniqd torowych

szt.

2 907,00 z

10

Informacja dla podrdznych o zmianie rozkladu jazdy

szt.

2374,00 z

11

Koszt odwolania pociqgu rozkladowego na calej trasie lub jej czgSci

szt.

3 274.04 z

12

Zajqcie terenu PKP SKM Sp. z o.o. na czas rob6t (m.kw.X llo$C dniX
2,80 zi)

zllm2

13

Opracowanie dzialki do Regulaminu Technicznego Stacji

szt.

t+

Przeprowadzenie postqpowania weryfikacyjnego wykonawc6w
ublegajqcych siq o uzyskanie upowa2nienia do samodzlelnego
wykoninruania czynno6ci w czynnych urzqdzeniach srk

szt.

93,00 zl

15

Zatrudnienie pracownik6w PKP SKM Sp. z o,o. do czynno$ci na rzecz
podmiotu zewnqtrznego

roboczogodz.

80,00 zl

16

Komisyjny odbi6r rob6t

roboczogodz.

91,00 2

17

Sporzqdzenie i wydanie kopii dokumentacji technicznej

ilo$d stron
(formatu A4)

2,04

18

Sprawdzenie i uzgodnienie regulaminu pracy bocznicy kolejowej aneksu do w/w regulaminu

szt.

726,00Zj'

19

Odwolanie zamkniqd torowych, za jedno zamkniqcie i odwolanie

szt,

212,40 2

20

Ustawienie i zdjqcie osygnalizowania zamkniqcia toru.

szt,

85,00 zl

21

Czasowe udostqpnienie pasa kolejowego o szeroko6ci 1,0 m

mb

1 501,00

2,8021
1 837,00

z1

z

50,00 zl za plerwsze 100
m

11,00 zl za kolejny metr

Wyszczeg6lnienie

Lp.

22

Ograniczenie prqdko6ci biegu pociqgdw w kazdym z tor6w do 30km/h
(za ka2dqrozpoczqtq dobq) w rejonie realizowania robdt,

Cena [zl]

J,m.

godz.

280,00 zl (zgodnie z
lymczasowym
regulaminem
prowadzenia rob6i,
559,00 zl za ograniczenia
wynikle z niedotrzymania
term inu zaplaniowanych
zamkniqi, 1111,00 zl za
nieplanowe ograniczenie

wynikajqce z
nieprzewidzianych
okolicznoSci w trakcie
rob6t.

23

Ograniczenie predko6ci biegu pociqgdw w kazdym z tor6w od 31km/h
do 50km/h (zakaid4rozpoczqtqdobq) w rejonie realizowania rob6t.

godz,

140,00 zl (zgodniez
tymczasowym
regulaminem
prowadzenia rob6t,
280,00 z[ za ograniczenia
wynikle z niedotrzymania
terminu zaplaniowanych
zamkniqi, 547,A0 il za
nieplanowe ograniczenie
wynikajqce z
nieprzewidzianych

okoliczno6ciw trakcie
rob6t.

24

Wydanie lub przedluzenie "zezwolenia" na pracq pojazdem trakcyjnym
lub z pojazdem trakcyjnym orazupowa2nienie do wykonywania rob6t na
torach PKP SKM

25

szt,

56,00 zl

Nadz6r pracownik6w Sp6tki nad robotami wykonywanymi na terenie
PKP SKM przez wykonawc6w spoza Grupy PKF

roboczogodz,

80,00 zl

26

Praca komisji przy szkoleniu pracownikdw Przewoinikdw w celu
uzyskania znajomoSci szlak6w lub poznania warunk6w miejscowych

osoba

91,00 zl

27

Przeszkolenie pracownik6w, kt6rzy bqdqwykonywac roboty w rejonie
czynnych tordw oraz Innych urz4dzefi i obiekt6w kolejowych.

osoba

91,00 zl

28

Zamkniqcie toru stacyjnego - dotyczy zamkniqd zgodnych z
tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu

godz,

80,00 zl

29

Zamkniqcie toru stacyjnego - dotyczy zamkniqi wyniklych z
niedotrzymania terminu planowanych zamkniqd

godz.

2 500,00 z

30

Wyglaszanie kom u nikat6w

31

Wypozyczenie wdzka motorowego WM15 z 2urawiem, bez przyczepy

l

mth

489,00 zl

32

Wypo2yczenie w6zka motorowego WM15 z zurawiem, zprzyczep4i
operatorem

l

mth

632,00 z

m

egafonowych

1 komunikat

1,OQ

z

