*/PROJEKT UMOWY DAROWIZNY TABORU
Umowa darowizny Nr …………………………
zawarta w …………….. w dniu ………………………………..…………………. przez:
……………………………………………………………….., wpisanym do ewidencji pod nr
………….prowadzonej przez
……………………………………….., posiadający numer
REGON …………………, numer NIP …………………. reprezentowane przez:, zwaną dalej
„Darczyńcą” w imieniu, której działa:
1. …………………………
–
2. ……………………………….. –
a
……………………………………………………………….., wpisanym do ewidencji pod nr
…………. prowadzonej przez
……………………………………….., posiadający numer
REGON …………………, numer NIP …………………. reprezentowane przez:
……………………………………. – ……………………………..
zwanego w dalszej części umowy „Obdarowanym”.
Zwane łącznie dalej „Stronami”
Zważywszy iż:
1.

przedmiotem darowizny jest
_________________ będący/będąca pojazdem historycznym w rozumieniu art. 4 pkt 6h
ustawy
z
dnia
28
marca
2003
r.
o transporcie kolejowym;
2. Obdarowany jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną oraz status
organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) lub
posiadającą świadectwo bezpieczeństwa lub certyfikat bezpieczeństwa, o których mowa
w art. 4 pkt 18 i 18a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, oraz co
najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami
ruchomymi, będącymi wytworami techniki kolejowej, realizowanej w sposób określony
w art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.1
3. Do darowizny będącej przedmiotem umowy ma zastosowanie art. 39b ustawy z dnia
8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe”2.
Strony postanawiają co następuje:
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest nieodpłatne przekazanie przez Darczyńcę na rzecz
Obdarowanego, ……………………………… będącego pojazdem historycznym w

rozumieniu art. 4 pkt 6h ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym2 / taborem
kolejowym
(dalej
„Pojazd”
lub
„Przedmiot
darowizny”),
zgodnie
z Uchwałą Zarządu Darczyńcy Nr ……... Z dnia ….…… stanowiącą załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.
2. Darczyńca niniejszym
przekazuje Pojazd na własność, nieodpłatnie na rzecz
Obdarowanego na cele związane z jego działalnością statutową.
3. Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje i że w sposób należyty wykona wszystkie
zobowiązania nałożone nań na mocy niniejszej umowy.
4. Wartość
rynkowa
przedmiotu
darowizny
wynosi
………………
PLN
(słownie:…………………....).
§2.
Oświadczenia i obowiązki stron
1. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny stanowi jego własność. Darczyńca
ponadto oświadcza, iż wedle jego wiedzy przedmiot darowizny jest wolny od wad
prawnych.
2. Obdarowany oświadcza, że stan techniczny przedmiotu darowizny jest mu znany
i że przyjmuje go w takim stanie, w jakim znajduje się on na dzień przeniesienia
posiadania, nie zgłasza wobec niego uwag i zrzeka się w stosunku do Darczyńcy
ewentualnych roszczeń z tytułu wad przedmiotu darowizny i szkód wyrządzonych przez
Pojazd. W szczególności Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą
Darczyńcy a także odpowiedzialność Darczyńcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i prawne przedmiotu darowizny.
3. Obdarowany oświadcza, że posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie
w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami ruchomymi, będącymi wytworami techniki
kolejowej, realizowanej w sposób określony w art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na dowód powyższego Obdarowany składa
informację o przebiegu dotychczasowej aktywności Obdarowanego, stanowiącą
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Obdarowany oświadcza, że dysponuje niezbędnymi
środkami, w szczególności organizacyjnymi, technicznymi, finansowymi, jak również
personelem zapewniającymi utrzymanie Pojazdu w stanie niepogorszonym, w tym m.in.
zapewniającymi należytą konserwację Pojazdu.
4. Obdarowany zobowiązuje się do nierozporządzania Pojazdem, w szczególności do
nieoddawania Pojazdu do używania lub pobierania pożytków jakiejkolwiek osobie
trzeciej, bez uprzedniej zgody darczyńcy wyrażonej pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
5. Obdarowany zobowiązuje się do skierowania wniosku do wojewódzkiego konserwatora
w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o zabytkach w terminie …………. i poinformowania
Darczyńcy o wszelkich czynnościach formalno-prawnych podjętych w tym trybie.
Zobowiązanie uznaje się za spełnione także wówczas, gdy wniosek Obdarowanego do
wojewódzkiego konserwatora zabytków pomimo należytej staranności jego sporządzenia
i złożenia zostanie odmownie rozpatrzony z uwagi na nie spełnienie przez Pojazd
wymaganych ustawą o zabytkach kryteriów.
6. Obdarowany zobowiązuje się do utrzymania darowanego mienia w stanie
niepogorszonym. W szczególności Obdarowany zobowiązany jest zabezpieczyć Pojazd
przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przeprowadzać regularne
zabiegi konserwacyjne z zachowaniem profesjonalnej staranności i w sposób

zapewniający zachowanie wartości zabytkowej Pojazdu, a także zapewnić ochronę
Pojazdu przed dostępem osób nieupoważnionych, kradzieżą i uszkodzeniem.
Obdarowany zobowiązany jest ściśle współpracować z właściwym konserwatorem
zabytków i wykonywać jego decyzje i zalecenia.
7. Od chwili odbioru Pojazdu przez Obdarowanego, jego eksploatacja dopuszczalna jest
jedynie pod warunkiem zapewnienia, iż nie naraża ona Pojazdu na pogorszenie jego
stanu, nie naraża bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi ani mienia, oraz odbywa się
zgodnie z wszelkimi stosownymi przepisami prawa, w szczególności odbywa się po
uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, świadectw bądź zezwoleń na
dopuszczenie do eksploatacji, etc., które Obdarowany zobowiązany jest uzyskać na
własny koszt i ryzyko.
8. Z zastrzeżeniem ust. 16 Strony ustalają, że w razie naruszenia zobowiązania,
o którym mowa w ust. 4, Darczyńca jest uprawniony do nałożenia na Obdarowanego kary
umownej w wysokości ……………………….. wartości rynkowej przedmiotu darowizny
wskazanej w § 1 ust.4. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie ……….. dni od
doręczenia Obdarowanemu noty księgowej, na konto bankowe wskazane przez
Darczyńcę.
9. Z zastrzeżeniem ust. 16, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, i nie usunięcia w/w naruszenia w terminie
wyznaczonym przez Darczyńcę, nie krótszym, niż ……….dni, Darczyńca jest uprawniony
do nałożenia na Obdarowanego kary umownej w wysokości ............ zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie ……….dni od
doręczenia Obdarowanemu noty księgowej, na konto bankowe wskazane przez
Darczyńcę
10. Z zastrzeżeniem ust. 16, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, o którym mowa w ust. 6 bądź ust. 7, i nie usunięcia w/w naruszenia w
terminie wyznaczonym przez Darczyńcę, nie krótszym, niż ……….dni, Darczyńca jest
uprawniony do nałożenia na Obdarowanego kary umownej w wysokości ............ zł za
każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie ……….dni od
doręczenia Obdarowanemu noty księgowej, na konto bankowe wskazane przez
Darczyńcę.
11. Obdarowany zobowiązuje się do niezwłocznego poddawania się kontrolom darowanego
mienia na każde żądanie Darczyńcy, w każdym razie w terminie nie późniejszym,
niż…………dni od dnia otrzymania żądania Darczyńcy. W szczególności Obdarowany
zobowiązany jest zapewnić fizyczny dostęp do Pojazdu i do wszelkiej dokumentacji
dotyczącej Pojazdu, a także do udzielania wszelkich informacji dotyczącej Pojazdu,
w tym m. in. informacji dotyczącej historii miejsca przechowywania Pojazdu,
przemieszczania się Pojazdu ze wskazaniem ewentualnych zdarzeń mogących rodzic
ryzyko zagrożenia wyrządzenia szkody na mieniu lub na osobie, oraz w zakresie
konserwacji, modernizacji i przeglądów a także zaleceń konserwatora zabytków.
12. Z zastrzeżeniem ust. 16, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, o którym mowa w ust. 11, Darczyńca jest uprawniony do nałożenia na
Obdarowanego kary umownej w wysokości……………….zł za każdy przypadek
naruszenia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie…………………. dni od doręczenia
noty księgowej, na konto bankowe wskazane przez Darczyńcę Obdarowanemu noty
księgowej, na konto bankowe wskazane przez Darczyńcę.
13. Nie później niż w terminie do …………….. dni od wydania Pojazdu Obdarowanemu,
Obdarowany zobowiązuje się do:
a. umieszczenia w widocznym miejscu na przekazanej darowiźnie informacji o jej
pochodzeniu tj. tabliczki wykonanej z twardego materiału ze znakiem firmowym

Darczyńcy (użycie logotypu musi zostać uzgodnione z Darczyńcą). Jeżeli nie jest
to możliwe umieszczenie takiej informacji w inny widoczny sposób. Projekt tabliczki
winien być uzgodniony ze Spółką;
b. umieszczenia informacji o przekazaniu darowizny na swojej stronie internetowej
oraz na profilu Facebook, jeżeli taki posiada.
14. W razie niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 13, Darczyńca jest
uprawniony do nałożenia na Obdarowanego kary umownej w wysokości .............. zł za
każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie …………….. dni od
doręczenia noty księgowej, na konto bankowe wskazane przez Darczyńcę.
15. Strony zgodnie oświadczają, iż niewywiązanie się przez Obdarowanego
z obowiązków określonych w ust. 5 lub ust. 6, a także uporczywe niewywiązywanie się
przez Obdarowanego z obowiązku określonego w ust. 7 lub ust. 11 będzie stanowiło
rażącą niewdzięczność w rozumieniu art. 898 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny i może skutkować odwołaniem darowizny przez Darczyńcę.
16. Bez uszczerbku dla uprawnienia Darczyńcy do żądania zapłaty kary umownej,
o której mowa w ustępach powyższych, w razie odwołania darowizny przez Darczyńcę
w okolicznościach wskazanych w ust. 15, Obdarowany zobowiązany będzie wydać
Darczyńcy Pojazd (wraz z dokumentacją dotyczącą Pojazdu) w miejscu i terminie
wskazanym w tym wezwaniu na własny koszt i ryzyko, który będzie nie krótszy, niż
…………… dni. Wydanie Darczyńcy Pojazdu nastąpi na podstawie pisemnego protokołu
zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli każdej ze Stron.
17. W razie niedotrzymania przez Obdarowanego terminu, o którym mowa w ust.16,
Darczyńca może żądać od Obdarowanego zapłaty kary umownej w wysokości w
wysokości …………….. zł za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nastąpi w
terminie …………… dni od doręczenia noty księgowej, na konto bankowe wskazane
przez Darczyńcę.
§ 3.
Termin i miejsce odbioru
1. Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi po podpisaniu umowy.
2. Przekazanie przedmiotu darowizny i jego odbiór nastąpi na podstawie pisemnego
protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli każdej ze Stron.
Obdarowany obowiązany jest wykupić obowiązkowe ubezpieczenie Pojazdu obejmujące
okres od dnia odbioru.
3. Strony oświadczają, że odbiór przedmiotu darowizny nastąpi w ciągu …… dni od daty
podpisania umowy w dniu uzgodnionym przez Strony. Nie odebranie darowizny
w ciągu ..……. dni od daty podpisania umowy skutkuje jej wygaśnięciem z winy
Obdarowanego i uprawnia Darczyńcę do żądania od Obdarowanego zapłaty kary umownej
z tytułu kosztów z wiązanych z przygotowaniem przekazania Pojazdu, w wysokości
................ zł. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie ………………… dni od doręczenia
noty księgowej, na konto bankowe wskazane przez Darczyńcę..
4. Obdarowany poniesie wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy, w tym
koszty odbioru i transportu Pojazdu, w szczególności koszty obowiązkowego
ubezpieczenia Pojazdu od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust.2.
5. Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2, na Obdarowanego przechodzą
wszelkie ryzyka związane z Pojazdem i jego przetransportowaniem, w tym ryzyko jego
uszkodzenia, wyrządzenia komukolwiek jakichkolwiek szkód. Z chwilą podpisania
protokołu, o którym mowa w ust. 2, Obdarowany ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód

wyrządzonych komukolwiek przez Pojazd, w szczególności odpowiedzialność, o której
mowa w art. 436 kodeksu cywilnego.
§ 4.
Przedstawiciele stron
1. Do kierowania i koordynowania realizacji umowy ze strony Darczyńcy wyznacza
następującą osobę:
________, tel. ________, e-mail ________
2. Do kierowania i koordynowania realizacji umowy ze strony Obdarowanego wyznacza
następującą osobę:
________, tel. ________, e-mail ________
3.

Dane koordynatorów wskazanych w ust.1 i 2 powyżej są przekazywane przez Strony tylko
i wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy. Strony wzajemnie zobowiązują się do
poinformowania swoich pracowników, że ich kontaktowe dane służbowe (imię nazwisko,
służbowy numer telefonu służbowy adres poczty elektronicznej) zostały przekazane
drugiej Stronie w celu realizacji Umowy.

§ 5.
Postanowienie końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby darczyńcy.

§ 6.
Obowiązek informacyjny realizowany przez Darczyńcę wobec Obdarowanego/osób
podpisujących Umowę w imieniu Obdarowanego i osób trzecich

Administratorem danych osobowych Wykonawcy wskazanych w komparycji Umowy jest
„PKP INTERCITY” S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A. W razie pytań
i spraw związanych z przetwarzaniem tych danych osobowych należy kontaktować się z
powołanym przez administratora danych, inspektorem ochrony danych tel. +48 22 474 21
15. adres e-mail: iod@intercity.pl.*
Dane osobowe Wykonawcy w zakresie podanym powyżej przetwarzane są w związku z
zawarciem niniejszej Umowy i są niezbędne do jej wykonania. Podstawę prawną
przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. b 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. Okres przetwarzania podanych danych osobowych:
na czas trwania umowy oraz po tym okresie, zgodnie z innymi przepisami prawa.*
Wykonawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia lub wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w zakresie danych zawartych w „Informacjach
dodatkowych”, także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.*
Wykonawcy przysługuje wniesienie skargi do organu nadzorczego właściwego dla
przetwarzania danych osobowych.*

§ 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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