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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1.1 Definicje 

1. Wnioskodawca - przewoźnik kolejowy zainteresowany uzyskaniem dostępu do warsztatu 
napraw wagonów i lokomotyw ORLEN KolTrans Sp. z o.o.; 

2. Bocznica kolejowa - wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona 
bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności 
ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i 
włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej; 

3. Bocznica ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku – bocznica prywatna, której zarządcą jest 
PKN ORLEN S.A., operatorem bocznicy jest ORLEN Koltrans Sp. z o.o., który 
jednocześnie jest operatorem Obiektów infrastruktury usługowej zlokalizowanych w 
obrębie tej bocznicy;  

4. Infrastruktura kolejowa - elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy o transporcie 
kolejowym; 

5. Infrastruktura prywatna - infrastruktura kolejowa wykorzystywana wyłącznie do 
realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy, innych niż przewóz osób; 

6. Krajowy rejestr infrastruktury (RINF) - rejestr infrastruktury kolejowej, a także bocznic 
kolejowych eksploatowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. Obiekt infrastruktury usługowej - obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest 
usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub w części do 
świadczenia jednej lub większej liczby usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 
do Ustawy; 

8. Operator obiektu infrastruktury usługowej - podmiot wykonujący działalność 
polegającą na zarządzaniu Obiektem infrastruktury usługowej lub świadczeniu na rzecz 
przewoźników kolejowych co najmniej jednej z usług, o których mowa w ust. 2 i 3 
załącznika nr 2 do ustawy; 

9. ORLEN KolTrans Sp. z o.o.  – Operator Obiektu infrastruktury usługowej: warsztatu 
napraw wagonów i lokomotyw 

10. Mistrz warsztatu napraw wagonów i lokomotyw – upoważniony pracownik ORLEN 
Koltrans Sp. z o.o.  odpowiedzialny za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na dostęp 
do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw oraz za realizację usługi napraw zgodnie z 
zawartymi umowami z uwzględnieniem posiadanej zdolności przerobowej; 

11. Regulamin – dokument opracowywany przez operatora Obiektu infrastruktury  
usługowej, zawierający:  
a. obiekty i ich rodzaje,  
b. zakres udostępniania obiektów,  
c. procedurę dostępu do obiektów, w tym termin składania oraz zakres informacji, jakie 
powinien zawierać wniosek o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej,  
d. szczegółowe warunki techniczne dostępu do obiektów,  
e. wysokość opłat;  

12. Ustawa – Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2117, test jednolity);  

13. Operator bocznicy – podmiot wykonujący na zlecenie zarządcy sieci kolejowej  
PKN ORLEN S.A. manewry w obrębie bocznicy kolejowej PKN ORLEN S.A. 
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14. Przewoźnik kolejowy – przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do 
wykonywania przewozów kolejowych lub świadczenia usługi trakcyjnej;  

15. Zarządca infrastruktury  – podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą 
kolejową albo, w przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej 
budowy w charakterze inwestora; zadania zarządcy infrastruktury mogą wykonywać różne 
podmioty;  

 

1.2 Podstawa prawna opracowania regulaminu oraz ogólne zasady współpracy 
 

1. Wymagania dla Przewoźników kolejowych oraz Operatora Obiektu infrastruktury 
usługowej określają przepisy Ustawy, akty wykonawcze wydane na podstawie tej 
Ustawy, statut Obiektu infrastruktury usługowej oraz inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, regulujące stosunki handlowe podmiotów gospodarczych. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy Przewoźników kolejowych oraz 
Operatora Obiektu infrastruktury -usługowego, w tym prawa i obowiązki każdej ze stron. 

3. Dotychczas zawarte umowy zachowują moc obowiązującą przez okres, na który zostały 
zawarte.  

1.3 Podstawowe informacje o Obiekcie infrastruktury usługowej 
1.3.1 Położenie Obiektu infrastruktury usługowej 
 
Warsztat napraw wagonów i lokomotyw PKN ORLEN S.A. dla której operatorem Obiektu 
infrastruktury usługowej jest ORLEN KolTrans Sp. z o.o. znajduje się na bocznicy kolejowej 
Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.. Bocznica położona jest na zachód od stacji PKP 
PLK Płock Trzepowo. 
 
Bocznica PKN ORLEN S.A. odgałęzia się od torów stacyjnych stacji  Płock Trzepowo w km 
57,635 linii kolejowej nr 33  Brodnica - Kutno położonych w odległości 0,654 km od osi tej 
stacji. 
 
1.3.2 Początek i koniec świadczenia usługi 
 
Warsztat napraw wagonów i lokomotyw ORLEN KolTrans Sp. z o.o. jest dostępna na zasadzie 
świadczenia kompleksowej usługi dostępu do Obiektu infrastruktury usługowej  na zasadzie 
podstawienia i wystawienia wagonu przez operatora bocznicy prywatnej PKN ORLEN S.A.  
z torów ogólnodostępnych znajdujących się na stacji PKP PLK Płock Trzepowo oraz 
udostępnienia warsztatu napraw wagonów i lokomotyw na zasadzie wykonania usługi naprawy 
wagonu/lokomotywy przez ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Punkt zdawczo-odbiorczy bocznicy 
Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku znajduje się na stacji PKP PLK Płock 
Trzepowo. 
 
1.3.3 Opis punktu zdawczo-odbiorczego Obiektu infrastruktury usługowej 

Przyjmowanie i zdawanie pociągów lub wagonów od i dla wszystkich przewoźników odbywa się 
na punkcie zdawczo-odbiorczym zlokalizowanym na stacji PKP PLK S.A. Płock Trzepowo.  
Punkt zdawczo-odbiorczy stanowią tory:  nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 22. 

 

Numer toru na który ma być przyjęty dany pociąg lub wagon lub lokomotywa, który będzie 
następnie przekazany na warsztat napraw wagonów i lokomotyw PKN ORLEN S.A. lub zdany z 
warsztatu, wyznacza dyżurny ruchu stacji Płock Trzepowo (dalej "PT"). Decyzja wynika z 
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aktualnej sytuacji ruchowej na stacji i obowiązujących ustaleń między przewoźnikami a 
Zarządcą infrastruktury  (PKP PLK S.A.) - plan przejścia wagonów oraz lokomotyw.  

Punkt zdawczo - odbiorczy oznaczony jest w terenie tablicą z napisem „Punkt zdawczo – 
odbiorczy”  umieszczoną na międzytorzach torów nr od 2 do 22 w rejonie semaforów R.  
Opłata za dostęp do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw nie zawiera kosztu postoju 
wagonu/lokomotywy na torach stacji PKP PLK Płock Trzepowo.  
 
1.4 Operator Obiektu infrastruktury usługowej – ORLEN K oltrans Sp. z o.o. 
1.4.1 Informacje ogólne 
 
Operatorem warsztatu napraw wagonów i lokomotyw jest ORLEN Koltrans sp. z o.o., 
ustanowiona postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000028251, NIP 774-26-58-
299; REGON 611312726, kapitał zakładowy 54 720 000,00 zł.  
 
1.4.2 Dane teleadresowe 
 
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 
ul. Chemików 7 
09-411 Płock 
e-mail: koltrans@orlen.pl 
www: www.orlenkoltrans.pl 
 
1.4.3 Kontakt w sprawach zlecenia napraw wagonów i lokomotyw 
 
Mistrz warsztatu napraw wagonów: 
 

Email: mistrzWNW@orlen.pl  
   koltrans@orlen.pl 

 
Telefon 1: 693 358 852, 792010739 
Telefon 2: (24) 256 64 15 
 
Bezpośrednia dostępność: dni robocze w godzinach 6-22 
 
Mistrz warsztatu napraw lokomotyw: 

 
Email: mistrzWNL@orlen.pl  
    koltrans@orlen.pl 

  
Telefon 1: 669 882 243 
Telefon 2: (24) 256 64 55  
 
Bezpośrednia dostępność: dni robocze w godzinach 7-15. 
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2 ZAKRES UDOSTĘPNIANIA OBIEKTU 
 
Warsztat napraw wagonów i lokomotyw ORLEN KolTrans Sp. z o.o. jest udostępniana na 
zasadzie świadczenia usługi kompleksowej, tj. dostępu do warsztatu napraw wagonów i 
lokomotyw, rozumianej jako podstawienie i wystawienie wagonu/lokomotywy przez ORLEN 
KolTrans Sp. z o.o., jako operatora bocznicy prywatnej PKN ORLEN S.A. z torów 
ogólnodostępnych znajdujących się na stacji PKP PLK Płock Trzepowo oraz udostępnienie 
warsztatu napraw wagonów i lokomotyw rozumiane jako wykonanie danej usługi z zakresu 
wskazanego w tabeli poniżej. 
 
Warsztat napraw wagonów 
L.p. Rodzaj napraw w zakresie 
1 Rewizji okresowej zbiornika dla wagonów cystern  po przewozie gazów skroplonych /badanie 

pośrednie zgodnie z RID, pkt. 6.8.2.4.3. 

2 Rewizji okresowej zbiornika dla wagonów cystern po przewozie produktów naftowych-ciężkich 
/badanie pośrednie zgodnie z RID, pkt. 6.8.2.4.3. 

3 Rewizji okresowej zbiornika dla wagonów cystern  po przewozie produktów naftowych-lekkich 
/badanie pośrednie zgodnie z RID, pkt. 6.8.2.4.3. 

4 Rewizji okresowej zbiornika dla wagonów cystern  po przewozie gazów skroplonych /badanie 
okresowe zgodnie z RID, pkt. 6.8.2.4.2. 

5 Rewizji okresowej zbiornika dla wagonów cystern  po przewozie produktów naftowych-ciężkich 
/badanie okresowe zgodnie z RID, pkt. 6.8.2.4.2. 

6 Rewizji okresowej zbiornika dla wagonów cystern  po przewozie produktów naftowych-lekkich 
/badanie okresowe zgodnie z RID, pkt. 6.8.2.4.2. 

7 Przeglądu okresowego podwozia zgodnie z DSU P2/P3 

8 Przeglądu okresowego podwozia zgodnie z VPI G4.8  

9 Rewizji okresowej podwozia zgodnie z DSU P4 

10 Rewizji okresowej podwozia zgodnie z VPI G4.2 

11 Rewizji zewnętrznej oraz próby szczelności zbiorników hamulcowych i funkcjonowania osprzętu 
zbiornika dla wagonów cystern  /zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 
2011/. 

12 Pozostałe naprawy bieżące i awaryjne (na podstawie indywidualnych kalkulacji/wycen) 

 
Warsztat napraw lokomotyw 
L.p. Rodzaj napraw w zakresie 
1 Przeglądy okresowe lokomotyw w zakresie od P1 do P3 zgodnie z DSU 

2 Pozostałe naprawy bieżące i awaryjne (na podstawie indywidualnych kalkulacji/wycen) 

 
Dostęp do Warsztat napraw wagonów i lokomotyw rozumiany jako przekazanie 
wagonu/lokomotywy może się odbywać  każdego dnia tygodnia, łącznie z dniami wolnymi i 
świątecznymi przez 24h. 
 
Realizacja dostępu do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw odbywa się w ustalonym przez 
strony terminie. 
 
Dostęp do usług świadczonych we wszystkich Obiektach infrastruktury usługowej zarządzanych 
przez ORLEN KolTrans Sp. z o.o. jest zapewniany wszystkim Przewoźnikom kolejowym  na 
równych i niedyskryminujących zasadach.  
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3 PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA OBIEKTU 
 

3.1 Procedura złożenia wniosku o dostęp do  warsztatu cystern 
 

3.1 Przewoźnik kolejowy zainteresowany uzyskaniem dostępu do warsztatu napraw 
wagonów i lokomotyw i skorzystaniem z oferty warsztatu napraw wagonów i lokomotyw 
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. w Płocku składa wniosek zgodnie z zakresem informacji 
przedstawionym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu do upoważnionego 
pracownika Operatora Obiektu infrastruktury usługowej – ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 
w formie papierowej lub elektronicznej na adres jak niżej. 

 
Mistrz warsztatu napraw wagonów: 
 

Email: mistrzWNW@orlen.pl  
    koltrans@orlen.pl 

  
Telefon 1: 693 358 852, 792010739 
Telefon 2: (24) 256 64 15 
 
Bezpośrednia dostępność: dni robocze w godzinach 6-22 
 
 
Mistrz warsztatu napraw lokomotyw: 
 

Email: mistrzWNL@orlen.pl  
    koltrans@orlen.pl 

  
Telefon 1: 669 882 243 
Telefon 2: (24) 256 64 55  
 
Bezpośrednia dostępność: dni robocze w godzinach 7-15. 
 
3.2 Wniosek zostanie potwierdzony i skierowany do procedowania w terminie do końca 

następnego dnia roboczego po przekazaniu. 
3.3 Potwierdzenie możliwości uzyskania dostępu i wykonania danego zakresu, w tym wstępny 

możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usługi/przekazania wagonu zostanie przekazane do 
upoważnionego w wniosku przedstawiciela Przewoźnika kolejowego w terminie do 7 dni 
roboczych od skutecznego wpłynięcia wniosku. 

3.4 Warunkiem realizacji usługi dostępu do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw  jest 
akceptacja przez Przewoźnika kolejowego  oferty na wykonanie usługi naprawy oraz 
Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) – załącznik nr 3. 
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3.2 Procedura odmowy dostępu do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw  

1. Ze względu na brak możliwości lub wystarczającej zdolności przepustowej warsztatu 
napraw wagonów i lokomotyw lub infrastruktury prywatnej (bocznicy Zakładu 
Produkcyjnego) PKN ORLEN S.A., ORLEN KolTrans Sp. z o.o. może odmówić 
Przewoźnikowi kolejowemu dostępu do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw  oraz 
możliwości wykonania danej usługi naprawy wagonu lub lokomotywy. Powyższa 
sytuacja może  wynikać z: 

− czasowego albo długotrwałego ograniczenia zakresu świadczonych usług 
spowodowanych zaistnieniem sytuacji awaryjnych lub planowych wyłączeń. 

− wyłączeń Obiektu infrastruktury usługowej na potrzeby remontu konieczności realizacji 
potrzeb własnych  

− wykonania zobowiązań wynikających z umów zawartych uprzednio z innymi 
podmiotami. 

− przewoźnik może wykonać planowany przewóz kolejowy na porównywalnych 
ekonomicznie warunkach, korzystając z innego udostępnianego Obiektu infrastruktury 
usługowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy przewoźnik poinformuje operatora, że operator 
wskazanego Obiektu infrastruktury usługowej odmówił mu do niego dostępu. 

2. W sytuacji wskazanej w pkt. 1 powyżej ORLEN Koltrans Sp. z o.o. zobowiązuje się do 
wskazania innego Obiektu infrastruktury usługowej, z wykorzystaniem którego 
przewoźnik kolejowy będzie mógł wykonać planowany przewóz kolejowy na 
porównywalnych ekonomicznie warunkach. 

3. ORLEN Koltrans Sp. z o.o. negatywnie rozpatrzy wniosek o dostęp do warsztatu napraw 
wagonów i lokomotyw oraz wykonanie usługi naprawy, jeżeli wiązałoby się to z 
koniecznością poniesienia przez ORLEN Koltrans Sp. z o.o. lub PKN ORLEN S.A. jako 
właściciela Obiektu infrastruktury usługowej – nakładów koniecznych do realizacji tego 
wniosku, o których mowa w ustawie o transporcie kolejowym. 

4. ORLEN Koltrans Sp. z o.o. wszelkie odmowy dostępu do warsztatu napraw wagonów i 
lokomotyw oraz możliwości wykonania usługi naprawy uzasadni i przekaże w formie 
pisemnej.   

 
3.3 Ograniczenia w dostępie do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw 

 
Z uwagi na konieczność realizacji potrzeb własnych oraz wykonania zobowiązań wynikających 
z umów zawartych uprzednio z innymi podmiotami, Operator Obiektu infrastruktury usługowej 
zastrzega sobie możliwość dynamicznej zmiany wcześniej udzielonego dostępu do warsztatu 
napraw wagonów i lokomotyw oraz zmiany zakresu świadczonych usług. 
Informacje nt. zmiany usługi dostępu i zakresu usług oraz terminów będą na bieżąco 
wprowadzane do Regulaminu oraz dodatkowo niezwłocznie publikowane na stronie internetowej  
ORLEN KolTrans Sp. z o.o..   
 

3.4 Zasady przekazywania informacji pomiędzy stronami 
 
1. Realizacja usługi dostępu do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw uzależniona jest od 

podpisania przez strony stosownej umowy lub zlecenia na wykonanie usługi naprawy. 
2. Rozpoczęcie realizacji usługi dostępu do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw a 

następnie realizacji usługi naprawy poprzedzone będzie przesłaniem przez Przewoźnika 
kolejowego awizacji wagonów z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych na poniższe 
adresy email: 

mistrz_hle@orlen.pl 
rewident.wagonow@orlen.pl  
 



Regulamin obiektu infrastruktury usługowej: warsztatu napraw wagonów i lokomotyw  
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. w Płocku                                            . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10

3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona podstawowo pomiędzy mistrzem warsztatu 
napraw wagonów i lokomotyw ORLEN Koltrans Sp. z o.o., a uprawnionym 
przedstawicielem Operatora Obiektu infrastruktury usługowej  w formie poczty 
elektronicznej.  

4. Zakończenie realizacji usługi i zgłaszanie możliwości przekazania oczyszczonego wagonu 
do Przewoźnika kolejowego będzie przesyłane na wskazany w zleceniu email, co najmniej z 
wyprzedzeniem jednego dnia roboczego.    

 
3.5 Procedura operacyjna na punkcie zdawczo-odbiorczym 

3.5.1 Czynności przyjmowania i przekazywania wagonów przewoźnikom kolejowym 
na stacji Płock Trzepowo. 

 
1. Przyjmowanie pociągów lub pojedynczych wagonów do i od wszystkich przewoźników 

odbywa się na  torach zdawczo-odbiorczych nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 stacji Płock 
Trzepowo. 

2. Po wjechaniu na stację Płock Trzepowo pociągu lub pojedynczych wagonów kierowanych 
do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw ORLEN KolTrans Sp. z o.o.  

3. Drużyna pociągowa przewoźnika zgłasza fakt przybycia odprawiaczowi operatora bocznicy 
z podaniem numeru toru na który pociąg wjechał. 

4. W przyjęciu składu od przewoźnika jak również jego zdawania przewoźnikowi, uczestniczą 
uprawnieni pracownicy operatora bocznicy PKN ORLEN S.A. Zakres wykonywanych 
czynności zawiera: analizę i sprawdzenie dokumentacji przewozowej oraz dokonanie 
kontroli i oględzin technicznych przybyłego pociągu przez pracownika posiadającego 
uprawnienia rewidenta taboru przy wykorzystaniu czytnika mobilnego systemu RFID. 

5. Sprawdzenia przybyłego pociągu należy dokonywać w obecności przedstawiciela 
przewoźnika. Przekazanie powinno być potwierdzone przez Przewoźnika kartą autoryzującą 
systemu RFID w przypadki kiedy dotyczy certyfikowanego przewoźnika PKN ORLEN S.A. 
w pozostałych przypadkach zostanie użyta karta Operatora bocznicowego.  

6. W oparciu o dokonane sprawdzenie przy wykorzystaniu czytnika mobilnego systemu RFID 
generowany jest wykaz zdawczo-odbiorczy, który elektronicznie jest wysyłany do Operatora 
bocznicy, Przewoźnika oraz PKN ORLEN S.A. Na wykazie znajdują się daty sporządzenia i 
potwierdzenia wykazu, dane osób dokonujących odprawy oraz uwagi dotyczące stanu 
technicznego wagonu. 

3.5.2 Przekazywanie pociągów i przesyłek wagonowych przewoźnikom na stacji Płock 
Trzepowo 

1. Zasady zgłaszania przewoźnikom kolejowym  gotowości odebrania wagonów z warsztatu 
napraw wagonów i lokomotyw ORLEN KolTrans Sp. z o.o. na stacji Płock Trzepowo 
określają stosowne umowy lub zlecenia z przewoźnikami kolejowymi.  

2. Wagony przekazywane przewoźnikom mogą być również wystawiane na stację Płock 
Trzepowo po zgłoszeniu przez upoważnionych przedstawicieli przewoźnika kolejowego 
gotowości do przyjęcia pociągu w uzgodnionym terminie. 
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4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DOST ĘPU DO 

OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ 
 
Ogólne warunki techniczne 
 
Warsztat napraw wagonów / lokomotyw umożliwia wykonywanie naprawy lub usługi 
wszystkich typów wagonów towarowych normalnotorowych oraz lokomotyw, posiadających 
skrajnię zgodnie z normą PN-EN 15273-2 dla pojazdów kolejowych.  
  
 
Szczegółowe warunki techniczne. 
 
Brak szczegółowych warunków technicznych. 
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5. WYSOKOŚĆ OPŁAT 
 

5.3 Sposób ustalania i pobierania opłat za dostęp do warsztatów 
 
 

1. Opłata za dostęp do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw pobierana jest jako 
wynagrodzenie operatora bocznicy za wykonanie usługi podstawienia i zabrania wagonów z 
punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy na tory warsztatu napraw wagonów i lokomotyw. 

2. Opłata za dostęp wyznaczana jest jako iloczyn liczby wagonów oraz stawki jednostkowej za 
wagon/lokomotywę wskazanej w punkcie poniżej. 

3. Stawka jednostkowa za realizację podstawienia i zabrania wagonu wynosi 98,7 zł netto/wagon, za 
lokomotywę 289,2 zł netto/lokomotywę.   

4. Opłaty za korzystanie z usług warsztatu napraw wagonów i lokomotyw pobierane są w sposób 
niedyskryminujący w oparciu o odrębne zlecenia lub umowy, które będą zawierane pomiędzy 
stronami. 

5. W ramach opłaty za dostęp do warsztatu napraw wagonów i lokomotyw uwzględniony jest postój 
wagonów na torach w wymiarze do dwóch dób po wykonaniu usługi naprawy. Po przekroczeniu 
tego terminu, przewoźnik kolejowy w przypadku nie odebrania oczyszczonego wagonu będzie 
ponosił karę umowną w wysokości 50 zł/netto/wagon za każdą kolejno rozpoczęto dobę – do 
wysokości 5 tyś zł netto w sumie za każdy przypadek.  

6. Faktura VAT zawierająca dane Przewoźnika kolejowego zostanie przesłana listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku o dostęp. 
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Załącznik nr 1 – Wzór wniosku na dostęp do  warsztatu napraw wagonów i 
lokomotyw (dla wagonów)  
 

Nr wniosku ……………………….. 
   Nr nadaje ORLEN KolTrans 

 
Dane Wnioskującego: 
 

Operator Obiektu infrastruktury usługowej: 
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 
ul. Chemików 7 
09-411 Płock 
Mistrz warsztatu napraw wagonów cystern  – Pan:  
1. Turek Janusz,  
2. Sobala Przemysław 
Email: Janusz.Turek@orlen.pl  
            Przemyslaw.Sobala@orlen.pl 
            koltrans@orlen.pl 
  

Telefon 1: 693 358 852 
            Telefon 2: 792 010 739 

Telefon : (24) 256 64 15 
 

Data utworzenia wniosku  
Osoba upoważniona do kontaktu ze 
strony Wnioskującego 

 

Kontakt do Wnioskującego  
Zakres usługi  
Typ wagonu  
Numer wagonu  
Posiadacz/Dysponent wagonu  
Data planowanego przez 
Wnioskującego terminu przekazania 
wagonu na PZO Płock Trzepowo 

 

Stan wagonu: 
ładowny/próżny/pozostałość produktu 

 

Przeznaczenie/kod RID  
Inne/uwagi  
 
 
........................................................   
Podpis przedstawiciela Przewoźnika kolejowego 
 
Uwaga:  Nadany przez ORLEN KolTrans  Sp. z o.o. Nr wniosku Przewoźnik kolejowy 
podaje w liście przewozowym – rubryka nr 27 
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Załącznik nr 2 – Wzór wniosku na dostęp do  warsztatu napraw wagonów i 
lokomotywy (dla lokomotyw) 
 

Nr wniosku ……………………….. 
   Nr nadaje ORLEN KolTrans 

 
Dane Wnioskującego: 
 

Operator Obiektu infrastruktury usługowej: 
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 
ul. Chemików 7 
09-411 Płock 
Mistrz warsztatu napraw wagonów cystern  –  
Pan:  
Email: mistrzWNL@orlen.pl  
            koltrans@orlen.pl 
  
Telefon 1: 669 882 243 
Telefon 2: (24) 256 64 55 
 

Data utworzenia wniosku  
Osoba upoważniona do kontaktu ze 
strony Wnioskującego 

 

Kontakt do Wnioskującego  
Zakres usługi  
Typ lokomotywy  
Numer lokomotywy  
Posiadacz/Dysponent lokomotywy  
Data planowanego przez 
Wnioskującego terminu przekazania 
lokomotywy na PZO Płock Trzepowo 

 

Opis stanu technicznego lokomotywy  
Inne/uwagi  
 
 
........................................................   
Podpis przedstawiciela Przewoźnika kolejowego 
 
Uwaga:  Nadany przez ORLEN KolTrans Nr wniosku Przewoźnik kolejowy podaje w liście 
przewozowym – rubryka nr 27 
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Załącznik nr 3  
do Regulaminu Obiektu Infrastruktury Usługowej 

 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA ŻY (OWS) 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.  

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS określają zasady współpracy Stron w zakresie  świadczenia usług oferowanych przez  Orlen 
KolTrans Sp. z o.o. zwanej dalej  Sprzedającym, a Kupującym. 

2. 

Kupującym w rozumieniu niniejszych OWS jest Przewoźnik kolejowy  – przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do wykonywania 
przewozów kolejowych lub świadczenia usługi trakcyjnej. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów zawartych z kontrahentami, 
negocjowanych indywidualnie. 

3. 

Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” zwane dalej [OWS] mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami transakcji, których 
przedmiotem będzie sprzedaż  usług (stanowiących przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego – wymienionych w Regulaminie Obiektu 
Infrastruktury Usługowej) dokonywana przez firmę Orlen KolTrans Sp. z o.o.  z siedzibą w Płock na rzecz dowolnego przewoźnika, który 
dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu art.384 § 3 kodeksu cywilnego). 

4.  

Wzajemne relacje handlowe stron określone są w oparciu o zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej, w oparciu o Ustawę o 
swobodzie działalności gospodarczej, z poszanowaniem równości stron oraz brak dyskryminacji. 

5. 

Ogólne Warunki Sprzedaży są umieszczone przez  Sprzedającego  na stronie internetowej pod adresem www.orlenkoltrans.pl 

6. 

Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną z regulacją zasad sprzedaży, w razie sprzeczności postanowień umowy z OWS, stosuje 
się postanowienia tej umowy.        

2. Warunki Sprzedaży 

1. 

Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zlecenia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zlecenia przez 
Sprzedającego (w formie e-mail , listownie ). Pisemne potwierdzenie zlecenia oznacza, że Sprzedający otrzymał zlecenie oraz przyjął je do 
realizacji. Złożenie zlecenia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zlecenia. 

2. 

Kupujący dokonuje złożenia zlecenia w sposób wskazany we właściwym Regulaminie Obiektu Infrastruktury Usługowej, przesłanej w formie 
pisemnej lub drogą elektroniczną.  

3. 

Zlecenie Kupującego powinno zawierać:   
 
- rodzaj  usługi,   
- termin realizacji,   

4. 

Zawarcie umowy między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu zlecenia  oraz wynikających z postanowień OWS oraz 
Regulaminu Obiektu Infrastruktury Usługowej.  

5. 

 Sprzedający  zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego przed przyjęciem zlecenia następujących dokumentów: 
a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej, 
b) decyzji o nadaniu numeru REGON, 
c) decyzji o nadaniu numeru NIP, 
d) licencji Przewoźnika kolejowego 

6. 

Sprzedający  zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji zlecenia,  ustanowienia  na rzecz Sprzedającego 
nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci: 
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a) gwarancji bankowej, 

b) akredytywy dokumentowej, 

c) polisy ubezpieczeniowej, 

d) cesji wierzytelności, 

e) weksla własnego z klauzulą „bez protestu”, 

f) poręczenia osób trzecich. 

7. 

Termin realizacji usługi określony  przez  Sprzedającego w potwierdzeniu zlecenia może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia 
okoliczności za które  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, o których mowa we właściwym Regulaminie Obiektu Infrastruktury 
Usługowej.  

8. 

Anulowanie zlecenia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim, pisemnym ustaleniu warunków 
anulowania zlecenia ze Sprzedającym. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż 
wartość zamówienia. 

 

3. Cena i płatność 

1.  

Z tytułu świadczonych usług Sprzedający będzie obciążał Kupującego zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.  
2.  
Faktury będą wystawiane przez Sprzedającego  w terminie do 3 dni od daty realizacji usługi. 
3.  
Termin płatności należności przez Kupującego za usługę wynosi 14 dni od daty wystawienie  przez Sprzedającego faktury VAT. 
4.  
Stawki wymienione cenniku  są stawkami netto, do których będzie  doliczony stosowny podatek VAT. 
5.  
Kupujący  wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedającego faktur VAT bez podpisu Kupującego. 
6.  
O ile nie zaznaczono inaczej  wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy  wskazany na fakturze VAT. 
7.  
Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz  Orlen Koltrans Sp. z o.o. 
8.  
Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie  Sprzedający  ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.      
9.  
Orlen Koltrans Sp. z o.o.  ma prawo wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek 
zaległości w płatności wymagalnych faktur.  
10.  
Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe  Orlen Koltrans Sp. z o.o.   
11.  
Kupujący nie może, bez zgody Sprzedającego, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym 
osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową. 

 

4. Gwarancja 

Sprzedający udziela na wykonywane usługi gwarancji dobrego wykonania na warunkach oraz na okres określony w kartach gwarancyjnych 

wykonanej usługi, zależnie od specyfiki wykonywanych prac. 

5. Postanowienia Końcowe 

1. 
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Zlecenia 
spowodowanych przez siłę wyższą.   Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do 
przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do 
ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, 
pożar, strajk etc.   

2. 

OWS stanowią integralną część każdego Zlecenia i obowiązują w takim zakresie dopóki nie ustalono w zleceniu inaczej. 

3. 

We wszystkich przypadkach sprzedaży realizowanych przez Sprzedającego obowiązują niniejsze OWS  w brzmieniu z dnia złożenia zlecenia.  

4. 
Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. 
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS stosuje się przepisy polskiego prawa  w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.  

6. 

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby  Orlen Koltrans Sp. z o.o.      

 
 
 
 
Definicje:  
 
1.  Sprzedający – Orlen Koltrans Sp. z o.o. Płock, ul. Chemików 7 , NIP:, REGON:  
2.  Kupujący –  
3.  Termin płatności – dzień, w którym należność za usługę staje się wymagalna do zapłaty 
4.  Usługi – usługi stanowiące przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego, określone we właściwym Regulaminem Obiektu 

Infrastruktury Usługowej 
5.  Zlecenie – wola zakupu usług złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem e – mailem zawierająca co 

najmniej: nazwę zamawianej  usługi, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe 
do kontaktu.  

6.  Potwierdzenie zlecenia – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zlecenia do realizacji, złożone Kupującemu po otrzymaniu 
zlecenia wraz z określeniem terminu realizacji. 
 

 

 

 

 

Płock, 08.12.2017  

 
 
 
 
 
 


