
Zat^cznik nr 3 do SIWZ - IPU

§1.

Struktura Umowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si^ wykonywac Urnow? na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, ktorej
integralnq cz^sc stanowiq nast^pujqce zat^czniki:

1.1. Zatqcznik 1: Oferta Wykonawcy/ Protoko^ z negocjacji.

1.2. Zatqcznik 2: Wykaz Partnerow Serwisowych Wykonawcy.

1.3. Zatqcznik 3: Cennik detaliczny Grupy Producentow opon.

1.4. Zatqcznik4: Oswiadczenie1.

2. W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomj^dzy postanowieniami dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1,
postanowienia te b^dq stosowane i interpretowane wedtug powyzszego porzqdku.

3. W przypadku niezgodnosci pomi^dzy tresciq niniejszej Umowy, a tresciq zatqcznikow pierwszehstwo
majq postanowienia Umowy.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa i serwis ogumienia pojazdow osobowych PTS ,,Betrans"
sp. z o.o. poza siedzibq Zamawiajqcego, na zasadach i w terminach okreslonych w Umowie.

2. W przypadku potrzeby wykonywania usfug, o ktorych mowa w Umowie poza terenem Rzeczypospolitej
Polskiej Wykonawca zapewni pomoc w realizacji.

3. Obsfuga flot samochodowych zarzqdzanych przez Zamawiajqcego b^dzie realizowana na zlecenie
Wykonawcy poprzez siec autoryzowanych serwisow, zwanych w dalszej cz^sci Umowy Partnerami
Serwjsowymi zgodnie z ponizszymi zasadami:

3.1. Sezonowa wymiana opon - nie wymaga autoryzacji ze strony Zamawiaj^cego,

3.2. Przechowywanie opon - nie wymaga autoryzacji ze strony Zamawiajqcego. Zdemontowane opony
automatycznie przyjmowane sq do przechowalni Partnera Serwisowego, u ktorego nast^pita
sezonowa wymiana. Przez sezon letni rozumie si^ okres od 1 kwietnia do 30 wrzesnia, a przez
sezon zimowy - okres od 1 pazdziernika do 31 marca.

3.3. Utylizacja opon zuzytych - nie wymaga autoryzacjj. Przez opony zuzyte rozumiemy takie, ktorych
gt^bokosc bieznika w przypadku opon letnich jest mniejsza lub rowna - 3mm, w przypadku opon
zimowych mniejsza lubrowna- 4mm, bqdztakie, ktorych uszkodzenie niejestmozliwie do naprawy
(po wczesniejszym przystaniu dokumentacji zdj^ciowej uszkodzonej opony).

3.4. Naprawa ogumienia - nie wymaga autoryzacjl o ile jej koszt Jest zgodny z Za^cznikiem nr 1 do
Umowy.

3.5. Relokacja opon - wymaga kazdorazowej autoryzacji ze strony Zamawiajqcego. Ustuga odbywa si$
zgodnie ze zleceniem Zamawiajqcego przestanym do Wykonawcy z informacjq o miejscu
cfostarczenia przesy+ki, zgodnie z zapisami § 4 ust. 9

4. Okres swiacfczenia odptatnej ustugi sen/visowej w ramach realizowanej ustugi w odniesieniu do
pojedynczego pojazdu, rozpoczyna sj^ od dnia zgtoszenia pojazdu przez osoby upowaznione.

5. Szczegotowy wykaz pojazdow Zamawiaj^cego obj^tych obstugq serwisowq na podstawie niniejszej
Umowy (zwanych dalej "pojazdami"), zostanie przestany Wykonawcy drogq elektronicznq po podpisaniu
Umowy i b$dzie kazdorazowo aktualizowany w przypadku wyst^pienia takiej konieczno^ci.

Zapis ma zastosowanie do osob fzycznych prowadzqcych indywidualnq dzJatalno§6 gospodarczq
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Zafqcznik nr 3 do SIWZ ~ IPU

6. Dot^czenie i odtqczenie kolejnych pojazdowwymaga ich aktuaiizowania bez koniecznosci podpisywania
aneksu.

7. Odptatne ustugi serwisowe, o ktorych mowa w § 2 ust.1 niniejszej Umowy obejmujq:

7.1. Obstug? flot Zamawiajqcego obejmujqc^ sprzedaz opon i innych akcesoriow samochodowych wraz
z towarzysz^cymi ustugami montazu, demontazu, wywazania, przechowywania, naprawy, utylizacji
itp. przez siec autoryzowanych serwisow Wykonawcy (Za^cznik nr 3) obejmuj^cq wszelkie
czynnosci obshjgi serwisowej, w tym wykonywane ustugi b^dq obejmowafy w szczegolnosci:

• wymian^ opon osobowych, dostawczych i 4x4,
• sezonowe przechowywanie opon letnich i zimowych,

• napraw? opon,

• wysyfanie i przyjmowanie opon w ramach relokacji pomi^dzy Serwisami,
• biezqcq kontrol^, ewidencjonowanie i raportowanie stopnja zuzycia opon,
• utylizacj? opon,
• wykonywanie innych uzgodnionych przez Strony us^ug (tzw. szybkich napraw

samochodowych),
• dostaw^ opon/sprzedaz opon, ktorych data wyprodukowania nie jest dtuzsza niz 12 miesi^cy

poprzedzaj^cych montaz.

8. Obstuga flot samochodowych zarz^dzanych przez Zamawiajqcego b^dzie realizowana na zlecenie
Wykonawcy poprzez siec autoryzowanych serwisow, zwanych w dalszej cz^sci Umowy Partnerami
Serwisowymi.

§3.

Termin i miejscewykonywania Umowy

1. Przedmiot Umowy b^dzie wykonywany w okresie 36 miesi^cy od dnia jej zawarcia z mozliwosci^
przedtuzenia o kolejne 12 miesi^cy w przypadku niewykorzystania wartosci Umowy.

2. Przedmiot Umowy b^dzie wykonywany u autoryzowanych Partnerow Serwisowych i b^dzie obejmowat
koordynowanie catego procesu przez Wykonawc^ od momentu zgfoszenia do zakonczenia zlecenia.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajqcych Wykonawcy realizacj^ przedmiotu Umowy
ca^kowicje lub w terminie Wykonawca zobowiqzuje si^ do powiadomienia Zamawiajqcego o przyczynie
opoznienia lub przyczynie uniemozliwiajqcej swiadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac
niezwtocznie po jej wystqpieniu. W takim przypadku Strony mog^ uzgodnic, ze okres obowiqzywania
Umowy ulegnie odpowiedniemu wycHuzeniu o czas trwania tych przeszkod lub ich bezposrednich
nast^pstw. Obowiqzek powiadomienia o przyczynie opoznienia lub przyczynie uniemozliwiajqcej
swiadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwtocznie po jej ustqpieniu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci odszkodowawczej i powstatej z tytutu opoznienia koniecznosci zaptaty
karumownych.

4. Przedmiot Umowy b^dzie wykonywany u Partnera Serwisowego przewidzianego w Zat^czniku nr 2
w lokalizacji wybranej przez Zamawiajqcego drogq elektroniczn^, jak i telefonicznie.

5. Ustugi obj^te Przedmiotem Umowy wykonywane b^dq na podstawie Zleceh Zamawiaj^cego ztozonych
Wykonawcy. Zlecenia mogq bye sktadane telefonicznie lub przestane pocztq elektroniczn^ na adresy
osob wymienionych w § 4 ust. 1 5.

6. W przypadku zaprzestania przez Partners Serwisowego swiadczenia ustug na rzecz Wykonawcy,
nast?puje relokacja przechowywanych opon l/lub kot Zamawiajqcego do zlokalizowanego mozliwie blisko
innego Partners Sen/visowego. Relokacja opon i/lub k6^ zostanie dokonana na zlecenie i koszt
Wykonawcy, przy czym Zamawiaj^cy udziela Wykonawcy petnomocnictwa do ich przewiezienia.
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§4.

Zobowiqzania Wykonawcy

1. Wykonawca b?dzie wykonywac przedmiot Umowy 2 nalezytq starannosciq, zgodnie z postanowieniami
Umowy, najnowszq wiedz^ i metodykq wymaganq od podmiotow profesjonalnie swiadczqcych tego typu
Ustugi.

2. Wykonawca zobowiqzany jest do aktualizowania Zatqcznika nr 2 do Umowy oraz informowania
Zamawiaj^cego wformie elektronicznej o przedmiotowej aktualizacji.

3. Wykonawca zapewni:

3.1 Realizacj^ ustugi koordynowania i swiadczenia odptetnych ustug serwisowych w zgodzie
z zasadami obstugi floty, w sposob zapewniajqcy terminowe i efektywne swiadczenie ustug.

3.2 Wykonanie wszelkich czynnosci obstugi serwisowej i napraw pojazdow Zamawiajqcego przy uzyciu
tylko i wytqcznie nowych, wolnych od wad cz^sci zamiennych/opon.

3.3 Udzielenie gwarancji na wszystkie odptatne ustugi serwisowe na okres 12 miesi^cy liczqc od daty
zakohczenia ustugi. Gwarancja na cz^sci/opony zuzyte do naprawy lub akcesoria i inne elementy
samochodu b^dzie udzielona na warunkach nie gorszych niz gwarancja producenta i na okres nie
krotszy niz 24 miesiqce.

3.4 Usuni^cie wad i usterek w ramach gwarancji o ktorej mowa w pkt 3.3 powyzej, stwierdzonych
w okresie gwarancji i r^kojmi winno nastqpic w terminie technicznie uzasadnionym i bez zb^dnego
opoznienia, j'ednak nie cHuzszym niz 14dni od dnia powiadomieniaWykonawcyo ujawnieniu usterek
i wad, o ile Strony nie uzgodniq innego terminu. Wady wynikte wtrakcie trwania gwarancji
i r^kojmi zostanq usuni^te przez Wykonawc^ nieodpfatnie.

3.5 W miar^ mozliwosci pierwszehstwo w przyj^ciu do serwisu pojazdow Zamawiaj^cego.

3.6 Najkrotszy mozliwy czas naprawy.

3.7 Opiek? nad flotq Zamawiajqcego, poprzez wyznaczenie dedykowanego pracownika obstugi.

3.8 Nieodptatne udost^pnienie pojazdu zast^pczego na czas naprawy pojazdu w przypadku
uszkodzenia pojazdu z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy postuzy si? osobami posiadajqcymi odpowiedni^ wiedz?
fachowq, cfoswiadczenie oraz kwalifikacje do nalezytego i zgodnego z obowiqzujqcymi standardami
wykonywania przedmiotu Umowy (Personel Wykonawcy). Personel ten Wykonawca zatmdniac b^dzie
w sposob legalny, zgodnie z obowi^zujqcymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Wykonawca zapewni dost^p do aplikacji internetowej, ktora jest wyspecjalizowanym narz^dziem
inform atycznym wspomagajqcym obstug? Klientow Flotowych. Aplikacja umozliwiac ma:

• rejestrowanie i monitorowanie wykonywanych zleceh Zamawiajqcego;
• automatyczne rozliczanie I centralne fakturowanie zakupionych towarow i ustug (miesi^czne faktury

zbiorcze), bqdz faktury pojedyncze na poszczegolny numer rejestracyjny;
• generowanie eiektronicznych za^cznikow do faktur zbiorczych;
• sporzqdzanie szczegotowych raportow sprzedazowych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami

Zamawiajqcego.

6. Wykonawca przecf kazdq sezonowq wymian^ opon zobowiqzuje si$ do przestania informacji do
Zamawiajqcego o zblizajqcym si? okresie sezonowej wymiany opon oraz o koniecznosci ustalenia
terminu wymiany.

7. Wykonawca zobowiqzuje si^ wykonac ustug^ sezonowej wymiany opon w ciqgu 7 dni od daty zgtoszenia

przez Zamawiajqcego.

8. Ustugi na warunkach niniejszej Umowy b^dq wykonywane tylko dla pojazdow, ktore zostanq
jednoznaczne zidentyfikowane jako pojazd Zamawiajqcego upowazniony do obshjgi przez Partnera
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Serwisowego oraz uzyskajq autoryzacj? na wykonywanie usfug i zakup towarow. Identyfikacja

upowaznionego pojazdu oraz autoryzacja na wykonywane ustug i zakup towarow moze bye dokonywana

w nast^pujqcy sposob:

• przez aplikacj? internetow^;
• telefonicznie przez upowaznionego pracownika Zamawiaj^cego zgodnie z § 8 ust. 5;
• pocztq elektroniczn^ przez upowaznionego pracownika Zamawiajqcego zgodnie z § 8 ust. 5.

9. Relokacja opon pomi^dzy Partnerami Serwisowymi b^dzie realizowana na terenie catego kraju na
podstawie zlecenia takiej ustugi, wysfanego przez Zamawiajqcego poczt^ elektronicznq do
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

10. Data produkcji opony w dniu jej montazu nie moze bye wczesniejsza niz 12 miesj^cy.

11. Przechowywanie zdeponowanych opon odbywac si? b^dzie w magazynach Partnera Serwisowego
zgodnje z ogolnie przyj^tymi normami magazynowania opon.

12.Wykonawca zobowiqzuje si? nie zatrudniac pracownikow Zamawiaj^cego, w tym pracownikow
Oddziatow Zamawiajqcego, przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajqcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym zakaz dotyczy zarowno zawarcia
umowy o prac^ lub innej umowy cywilnoprawnej - nazwanej lub nienazwanej, na podstawie ktorej
swiadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiqzku Zamawiajqcego moze naliczyc Wykonawcy
kar? umown^ w wysokosci 5.000 z\ (pi$c tysi^cy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

13.Wykonawca zobowi^zuje si^, \t zapis dotyczqcy zakazu zatrudniania pracownikow Zamawiajqcego,
o ktorym mowa w ust. 12, zostanie wprowadzony rowniez do umow zawieranych przez Wykonawc?
z Podwykonawcami.

14. Zamawiajqcy ze swojej strony ustanawia osoby odpowiedzialne za realizacj? Umowy:

• imi? i nazwisko: .............................e-mail: .................................... tel.

• imi^ i nazwisko: .............................e-mail: .................................... tel.

• imi^ i nazwisko: .............................e-mail: .................................... tel.

• imi? i nazwisko: .............................e-mail: .....................................tel.

15. Wykonawca ze swojej strony ustanawia osob? odpowiedzialnq za realizacj^ Umowy:

• imj^ i nazwisko:.............................e-mail: ..................................... tel.

• imi$ i nazwisko; .............................e-mail: ..................................... tel.

• imi^ i nazwisko: .............................e-mail: ..................................... tel.

16.Zmiany osob pe^niqcych funkcje Przedstawicieli ze strony Stron Umowy, nie wymagaj^ aneksu do
Umowy. Powyzsze zmiany wymagajq pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.

17.Wykonawca nie jest upowazniony do zawierania Umow lub zaciqgania zobowiqzan wimieniu
Zamawiajqcego.

18. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowyjestzobowiqzany uwzgl^dnicwskazowki Zamawiajqcego,
a jezeli miatoby to wptyw na koszty realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiqzane sq do renegocjacji
Umowy (nie dotyczy zamowieh publicznych),

19. Wykonawca maze zlecic wykonywanie ustug )ub ich cz^sci podwykonawcom, tj. podmiotom
gospodarczym:

a) uj^tym na liscie Partnerow Serwisowych (Zatqcznik nr 2) jezeli zakres prac wymaga skorzystania
z podwykonawstwa - bez zgody Klienta.

b) nic uj^tym na liscie Partnerow Serwisowych jezeli zakres prac wymaga skorzystania
z podwykonawstwa- po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta.
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20. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wtasne. Dotyczy to rowniez
odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrz^dzone przez podwykonawc? trudniqcego si^ profesjonalnie
ushjgami zleconymi mu przez Wykonawc?.

21.Wykonawca nie ma prawa do eksploataqi pojazdu Zamawiajqcego, z wy^czeniem czynnosci
koniecznych do realizacji ustug.

§5.

Prawa autorskie

1. Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Umowy nie b^dzie naruszac praw wtasnosci intelektualnej

Zamawiajqcego lub osob trzecich ani tez wykonywanie Umowy nie stanowic b^dzie czynu nieuczciwej

konkurencji. W przypadku, gdy Zamawiajqcy poinformuje Wykonawc? o roszczeniach zg^aszanych
wobec Zamawiajqcego w zwjqzku naruszeniem przez Wykonawc? praw wtasnosci intelektualnej

przystugujqcych osobom trzecim lub tez w zwi^zku z czynem nieuczciwej konkurencji Wykonawca

podejmie niezb^dne dziatania majqce na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwiqzku z tym wszelkie

koszty. Wszczegolnosci, w przypadku wytoczenia wzwi^zku z tym przeciwko Zamawiajqcemu

powodztwa z tytu^u naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca wstqpi do post^powania

w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystqpi z interwencjq uboczn^ po

stronie Zamawiajqcego.

2. Jezeli wskutek orzeczenia sqdu Zamawiaj^cy nie b^dzie mogt korzystac z rezultatow prac wykonanych

przez Wykonawc^ w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawc? praw wtasnosci

intelektualnej,Wykonawcazobowiqzanyjestdouzyskanianasw6j kosztwymaganych licencji lub nabycia
praw b^dz dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac
pozwalajqcych na takie korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych postanowien nie wytqcza

mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajqcego odszkodowania na zasadach ogolnych Kodeksu

cywilnego.

§6.

Poufnosc

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzielaniem lub wykonywaniem zamowienia,

wtym rowniez tresc i warunki Umowy, majq charakter poufny i mogq bye zarowno wtrakcie, jak i po

wykonaniu zamowienia, udost?pniane osobom trzecim jedynie za zgodnq wolq Stron, przy czym

Zamawiajqcy ma prawo ujawnic wszelkie informacje dotyczqce warunkow i sposobu udzielania lub

wykonywania danego zamowienia (Uinowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzglqcf
na zakres istniejqcego powiqzania kapitabwego oraz Spotce Grupy Kapitatowej PGE odpowiedzialnej za
obstug? systemow informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitatowej PGE. W przypadku
powierzenia przez Zamawiajqcego innemu podmiotowi czynnosci zwiqzanych z przetwarzaniem danych

zwiqzanych z zawartq Umow^, Zamawiaj^cy jest uprawniony ujawnic temu podmiotowi wszelkie

informacje, o ktorych mowa w niniejszym ust^pie.

2. Wykonawca oswiadcza, iz w zwi^zku z posiadaniem przez PGE Polskq Grup^ Energetycznq S.A. -

podmiot dominujqcy wstosunku do Zamawiajqcego - statusu spotki publicznej, wyraza zgod? na

podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczqcych przedmiotowej Umowy w zakresie
wskazanym w rozporzqdzeniu wtasciwego ministra w sprawie informacji biez^cych i okresowych

przekazywanych przez emitentow papierow wartosciowych oraz warunkow uznawania za rownowazne

informacji wymaganych przepisami prawa pahstwa nieb^dqcego pahstwem cztonkowskim oraz na

przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem
wykonania przez PGE Polsk^ Grup^ Energetycznq S.A. obowiqzkow informacyjnych wynikajqcych

? '
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z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumenfow finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spofkach publicznych.

3. Zamawiaj^cy ma rowniez prawo udost^pnic odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiqzek

taki wynika z przepisow prawa lub gdy jest to potrzebne dla wtasciwej eksploatacji, remontu lub
modernizacji urzqdzen Zamawiaj^cego.

4. 2 zastrzezeniem ust. 1-3, zadna ze Stron nie b$dzie wykorzystywac bez pisemnej zgody drugiej Strony

zadnych dokumentow ani informacji zwi^zanych z Umowq otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od
drugiej strony do celow innych niz realizacja Umowy. Wykonawca bez pjsemnej zgody Zamawiajqcego

nie maze wykorzystac jakichkolwiek danych dotycz^cych Zamawiaj^cego dla innych celow, niz
zwiqzanych bezposrednio z realizacj^ Umowy, dotyczy to w szczegolnosci stosowanych rozwiqzah

technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzen, programow j planow

remontowych oraz inwestycyjnych Jak rowniez wszelkich danych finansowo-ksi^gowych i bilansowych

Zamawiaj^cego.

§7.

Zobowiqzania Zamawiajqcego

1. Zamawiaj^cy udost^pni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony materiaty, dane

i dokumentacj^, posiadane przez Zamawiajqcego, uznane przez Strony za niezb$dne do realizacji

Umowy.

2. Zamawiaj^cy ponosi odpowiedzialnosc za tresc i zawartosc merytorycznq wszelkich dokumentow

i danych przekazywanych Wykonawcy.

3. Zamawiaj^cy b^dzie udzielaf na biezqco niezb^dnych dla reaiizacji Umowy wyjasnien oraz przekazywat
niezb^dne informacje, o ile Wykonawca wystqpi do niego z takim zqdaniem. Realizacja tego

postanowienia nie stanowi przestanki do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajqcy udzieli pomocy Wykonawcy w rozwiqzywaniu problemow technicznych, technologicznych

i organizacyjnych zwiqzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

§8.

Odbior przedmiotu Umowy

1. Obowiqzujqcym kanatem wymiany informacji przy zlecaniu pojedynczych odptatnych us^ug pomi^dzy
Zamawiajqcym a Wykonawcq jest korespondencja elektroniczna e-mail.

2. Wykonawca kazdorazowo poinformuje o wykonaniu zleconej ustugi w formie protokotu serwisowego

z wykonanych czynnosci za posrednictwem e-maila do osob upowaznionych.

3. W przypadku uwag lub zastrzezen do realizacji przedmiotu Umowy Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy

za posrednictwem e-maila zastrzezenia i uwagi wyznaczajqc termin na ich usuni^cie lub wprowadzenie

wymaganych zmian lub uzupehiieh.

4. Zgtoszenia zlecenia dokonuje Zamawiajqcy lub osoby upowaznione przez Zamawiajqcego.

5. Lista osob upowaznionych przez Zamawiajqcego, zostanie przekazana Wykonawcy za posrednictwem

drogi elektronicznej e-mail.

6. Zlecenia serwisowe zgtaszane przez osoby upowaznione przez Zamawiajqcego nie wymagajq

dodatkowej autoryzacji.

u
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7. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosc zlecenia ustug poprzez inne dost^pne kanaty

komunikacji, z zastrzezeniem, ze muszq one zostac niezwtocznie potwierdzone przez Strony poprzez

kanat komunikacji ustalony w ust. 1.

8. Zgtoszenie nastqpi poprzez zbzenie zlecenia, ktore b^dzie zwierac: zakres prac, oczekiwany termin

realizacji oraz dane pojazdu, ktory podlega zleceniu tj. typ, numer rejestracyjny.

9. Wykonawca zobowi^zuje si? do potwierdzenia przyj^cia zlecenia, poprzez odpowiedz zwrotnq.

10. Po wypetnieniu ust. 8 i 9 Strony uznaj^ przyj^cie ziecenia za skuteczne.

11.Jezeliwtrakciewykonywaniaustugwymienionychw§2 ust, 7 pkt. 7.1. pojawi si? koniecznoscwykonania

prac wykraczaj^cych ponad zakres wskazany w zieceniu, Wykonawca zobowiqzany Jest poinformowac

o tym Zamawiaj^cego i uzyskac j'ego zgod? - autoryzacj^ na wykonanie dodatkowych prac za kwot^

wynikaj^cq z ich kalkulacji sporz^dzonej przez Wykonawc^.

§9.

Wynagrodzenie umowne

1. Maksymalna wysokosc wynagrodzenia za Us^ugi swiadczone w ramach wykonywania niniejszej Umowy

wynosi netto ........................................................................................ PLN netto (wartosc

Umowy netto). Z dniem wyczerpania tego wynagrodzenia Umowa wygasa pomimo nieuptyni^cia terminu

jej obowiqzywania chyba, ze Strony postanowi^ inaczej i podpiszq stosowny aneks.

2. Wynagrodzenie za wykonane ustugi dla floty pojazdow Zamawiajqcego w zwiqzku ze swiadczeniem

odp^atnych ustug serwisowych w ramach realizowanej Umowy zostanie skalkulowane w oparciu o:

2.1. Cennik detaliczny Grupy Producentow opon (Za^cznik nr 3), ktory b^dzie kazdorazowo

udost^pniony Zamawiaj^cemu przynajmniej 14 dni przed wejsciem w :zycie.

2.2. Ceny zakupu opon b^dq okreslane na podstawie cennika katalogowego Producenta opon

obowi^zujqcych w dniu zakupu opon przez Zamawiajqcego z uwzgl^dnieniem warunkow rabatowych

ustalonych mi^dzy Stronami na zasadach okreslonych w Umowie. Szczegotowe warunki handlowe

zakupu opon Wykonawcy podane sq w Zatqczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2.3. W przypadku zmiany cennikow Producenta opon Wykonawcy zmiany stajq si^ obowiqzujqce wraz

z wejsciem w zycie nowych cennikow, co wymaga poinformowania o tym Zamawiajqcego zgodnie

z§9ust.2pkt.2.1.

2.4. Ceny standardowych us^ug i akcesoriow oraz rabat sq okreslone w Zatqczniku nr 1 do Umowy i nie

ulegaj^ zmianie w trakcie trwania Umowy.

2.5. Ceny ushjg, akcesoriow i towarow nie uj^tych w Za^czniku nr 1 do Umowy a mozliwych do

zrealizowania przez Partnerow Serwisowych b?dq uzgadniane odr^bnie.

3. Zamawiajqcy za realizacj? przedmiotu Umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na

podstawie faktycznie wykonanych czynnosd oraz cen jednostkowych okreslonych w niniejszej Umowie.

W przypadku zlecenia ustugi podwykonawcom wynagrodzenie Wykonawcy zawierato b^dzie

wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy.

4. Ceny jednostkowe netto sq state, nie podlegajq waloryzacji i b^dq obowiqzywac dla wszelkich rozliczen
w trakcie catego okresu trwania Umowy.

5. Do wynagrodzenia, o ktorym mowa powyzej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiqzujqcymi
w dniu wykonania ustugi przepisami.

/i
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Zaf^cznik nr 3 do SIWZ - IPU

6. Jezeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiaj^cego obowiqzek podatkowy na podstawie

przepisow o podatku od towarow i ustug, kwota naleznego podatku VAT zostanie rozliczona z Urz^dem

Skarbowym przez Zamawiaj^cego zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami. W przypadku, gdy Wykonawca
doliczy do wynagrodzenia netto nienalezny podatek VAT, to Zamawiajqcy dokona obnizenia tego
wynagrodzenia o kwot? podatku VAT, ktorq obowi^zany jest rozliczyc zamiast Wykonawcy na
podstawie przepisow o podatku od towarow i ustug.

7. Wynagrodzenie okreslone zgodnie z ust. 3 powi^kszone o nalezny podafek VAT , z zastrzezeniem

ust. 6 stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytuhj wykonania wszelkich zobowi^zah

okreslonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowiqzuje si?, ze wypetni ustawowy obowiqzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT

podatku naleznego z tytu^u wystawionych faktur obj?tych przecfmiotowq Umow^.

9. Wynagrodzenie moze by^zapfaconezzastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosd, o ktorej mowa

w art. 108a ustawy o podatku od towarow i usfug.

§10.

P^atnosci

1. Ptatnosci b?dq dokonywane w walucie polskiej przelewem na rachunek bankowy wskazany

Zamawiajqcemu przez Wykonawc^ w fakturze.

2. P^atnosc b^dzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

3. Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie si^ wystawienie faktury zawierajqcej w szczegolnosci

prawidtow^ nazw^ i adres oraz zapis czego dotyczy faktura, nr. rejestracyjny, przebieg, oraz szczegotowy

opis sktadnikow kosztowych. Faktura zostanie przestana na adres:

Iron Mountain Polska Sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 5

26-607 Radom 9
Skrytka Pocztowa nr 271

4. Faktur^ uwaza si^ za dor^czon^ Zamawiaj^cemu z chwil^jej odbioru przez spotk^ Iron Mountain Polska
Sp. z o. o.

5. W przypadku woli Zamawiajqcego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byta na inny

adres, niz wskazany powyzej, powinien on pisemnie powiadomic o tym wystawc^ faktury (Wykonawc?)

dokonujqc odbioru wykonania ustugi, wskazuj^c nowy adres dor^czenia faktury. Wystosowanie przez

Zamawiaj^cego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.

6. Zamawiajqcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i us+ug zarejestrowanym pod

numerem NIP: 769-19-76-060 i upowaznia Wykonawc? do wystawiania zgodnie z Umowq

i obowiqzujqcymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiajqcego, z tytufu wykonania Umowy.

7. Faktura zostanie wystawiona odr^bnie za kazdq wykonan^ ustug?, w terminie 7 dni od dnia wykonania

ustugi i b^dzie spetniac warunki zawarte w § 10 ust. 3.

8. Za dzieri dokonania ptatnosci przyjmuje si? dzieh obciqzenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego,
z ktorego wyptacane sq srodki. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada w sobot? lub dzieh ustawowo

wolny od pracy, za termin ptatnosd uwaza si? pierwszy dzien roboczy nast^pujqcy po takim dniu.

9. Faktura oraz faktura koryguj^ca wystawiona niezgodnie z obowiqzujqcymi przepisami lub Umow^
spowoduje opoznienie zaptaty z winy Wykonawcy az do czasu nadestania prawidtowo sporzqdzonej

faktury. Za to opoznienie nie b?d^ naliczane odsetki ustawowe.

Strona8z13



Zafqcznik nr 3 do SIWZ - IPU

Id.Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzysc Zamawiajqcego. Zamawiajqcy, na wniosek

Wykonawcy maze dokonac zaptaty za faktur^ przed terminem okreslonym w ust. 2 powyzej, przy

zastosowaniu skonta. Wartosc skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowe]

obowiqzujqcej u Zamawiajqcego dla przyspieszeh zaptety opartej na stopie procentowej ustalonej w skali
roku, za kazdy dzien wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w Umowie

i zaakceptowanej przez Wykonawc^ poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia

zaptaty. Zamawiajqcy zastrzega, iz mozliwosc dokonania zaptaty za faktur^ przed terminem b^dzie

uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiajqcego. W przypadku dokonania przez

Zamawiajqcego ptatnosci za faktur^ przed terminem zapfaty, Wykonawca zobowiqzany jest do

wystawienia faktury korygujqcej, uwzgl^dniajqcej wartosc skonta. W przypadku zmiany przepisow Strony
mogq uzgodnic inny sposob rozliczen z tytufu zaptaty przed terminem okreslonym w Umowie.

§11.

Przeniesienie praw tub obowiqzkow

1. Zamawiajqcy maze dokonac cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia dtugu na spotk? Grupy
Kapitatowej PGE lubinnypocfmiotzaleznywrozumieniu ustawyzdnia29 lipca2005r. ooferciepublicznej
i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spotkach publicznych, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgod?.

2. Zamawiajqcy poinformuje na pismie Wykonawc^ o zamiarze przeniesienia dtugu na inny podmiot niz

wskazany w ust 1 co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

3. Wykonawca wyraza zgod? na przej^cie d^ugu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Wykonawc^, Strony uznajq za wyrazenie zgody

na przej^cie ctiugu.

4. Wykonawca nie moze przeniesc praw lub obowi^zkow wynikajqcych z Umowy na osoby trzecie bez

uprzedniej zgody Zamawiaj^cego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12.

Odpowiedzialnosc

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzah wynikajqcych z Umowy, Stronom

przystuguje prawo do naliczenia nast^pujqcych kar umownych:

1.1. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc^ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego

lub rozwiqzania Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiaj^cy ma prawo obciqzyc Wykonawc? karq umownq w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1.

1.2. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc^ z przyczyn lez^cych po stronie

Zamawiajqcego, Wykonawca ma prawo obciqzyc Zamawiajqcego karq umownq w wysokosci 20%

wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1.

1.3. Z tytutu niedotrzymania przez Wykonawc? umownego terminu realizacji Umowy z przyczyn

nielez^cych po stronie Zamawiajqcego, Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc Wykonawc? karami
umownymi: w wysokosci po 0,2% wartosci netto wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1, za

pierwszy i kolejne trzy rozpocz^te dni opoznienia, a poczqwszy od piqtego dnia opoznienia

w wysokosci po 0,5% wartosci netto wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpocz^ty

dzieh opoznienia.

?/c<ko/ ft.
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1.4. Z tytutu opoznienia Wykonawcy w usuni^ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancjj i r^kojmi Zamawiaj^cy ma prawo obciqzyc Wykonawc? karami umownymi - po 0,2%

wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpocz?ty dzieh opoznienia

w usuni?ciu wad.

1.5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawc? Personelu Wykonawcy w sposob nielegalny

Zamawiajqcy moze naliczyc mu kar^ umownq w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony

przypadek nielegalnego zatrudnienia.

1.6. W przypadku naruszenia obowiqzku okreslonego w § 4 ust. 19 lit. b Umowy, Zamawiajqcy ma prawo

obciqzyc Wykonawc? karq umown^ w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek naruszenia.

t^czna wysokosc kar naliczonych Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Umowy me

moze wynoslc wj^cej niz 20% wartosci Umowy netto. tqczna wysoko^c kar umownych z tytutu

niedotrzymania tenninu realizacji i rozwiqzania Umowy nie moze wynosic wl^cej niz 30% wartosci

Umowy netto. Ograniczenia te nie cfotycz^ kar za opoznienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie

r^kojmi lub gwarancji.

2. Roszczenia z tytutu kar umownych b^dq pokrywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, a nast^pnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza

zgod?.

3. Strony zastrzegaj^ prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przekraczaj^cego

wysokosc zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci poniesionej szkody.

4, Obowiqzek zaptaty przez Wykonawc^ kar umownych pozostaje niezalezny tak od wysokosd poniesionej
przez Zamawiajqcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

5. Odpowiedzialnosc Stron z tytufu nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy wytqczaj^ Jedynie
zdarzenia sity wyzszej. Zdarzeniami sity wyzszej sq zdarzenia zewn?trzne, nagte, niezalezne od woli

Stron, ktorych nie mozna byto przewidziec i ktorym nie mozna byto zapobiec, a ktore majq wp^yw na

wykonanie niniejszej Umowy w ten sposob, te uniemozliwiaj^ wykonanie Umowy w catosci lub w cz^sci

przez pewien okres lub definitywnie, ktorych skutkow Strony nie mog^y przewidziec ani im zapobiec, przy

czym mogq to bye w szczegolnosci okolicznosci wskazane w ust. 6.

6. Terminem ,,sita wyzsza" Strony okreslajq akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady,

powstania, zamieszki, epidemie, osuni^da gruntu, trz^sienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne

zdarzenia spetniaj^ce przestanki, o ktorych mowa w ust. 5.

7. Obowiqzki Strony doswiadczajqcej dziatania sity wyzszej sq nast^pujqce:

7.1. Powstanie i ustanie ,,sity wyzszej" winno bye zgtoszone drugiej Stronie przez Strong podlegajqcq jej

dziataniu. Zawiadomienia - dokonane za posrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej,

telefonicznej lub faksu - winny nastqpic bez zb?dnej zwtoki, nie pozniej niz w terminie 14 dni od
powstania ,,sity wyzszej".

7.2. W przypadku zgtoszenia telefonicznego nalezy niezwtocznie potwierdzic je w formie pisemnej

i przedstawic drugiej Stronie dokumentacj?, ktora wyjasnia nature i przyczyny zaistniatej sify wyzszej
w takim zakresie, w jakim jest ona mozliwie osiqgalna, w terminie do 7 dni ocf daty pisemnego

potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej, pod rygorem utraty uprawnieh wynikajqcych
2 niniejszego paragrafu.

8. Jesli w ciqgu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu sify wyzszej jej dziafanie
nie ustanie, Strony spotkajq si? w celu podj^cia dziatah dia unikni^cia dalszego opoznienia w realizacji

Umowy.
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9. Jezeii okolicznosci si^y wyzszej tn/vajq przez okres dtuzszy niz 90 dni, Strony majq prawo rozwiqzac

Umow^ z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwi^zania Umowy,

o ktorym mowa w niniejszym ust^pie, b?d^ miec odpowiednie zastosowanie zapisy § 13 ust. 5.

§13.

Rozwlqzanie Umowy

1. Zamawiaj^cy moze rozwi^zac Umow? na mocy jednostronnego oswiadczenia woli, ze skutkiem

natychmiastowym w nast^pujqcych przypadkach:

1.1. Wykonawca opoznia si$ z wykonaniem przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze

strony Zamawiajqcego do prawidtowego wykonywania Umowy bqdz okreslajqcego ostateczny
termin wykonania przedmiotu Umowy nie wykonuje go bqdz wykonuje w sposob, ktory daje
uzasadnione przypuszczenie, iz nie wykona Umowy w umowionym terminie.

1.2. Wykonawca w razqcy sposob zaniedbuje lub narusza zobowi^zania umowne.

2. Zamawiajqcy moze rozwiqzac niniejsz^ Umow^ na podstawie oswiadczenia w przypadku, gdy z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajqcego wykonanie Umowy nie lezy wjego interesie.

3. Wykonawca maze rozwiqzac Umow^ na mocy jednostronnego oswiadczenia woli, ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku zalegania przez Zamawiajqcego z zaptatq za prawidtowo wykonane

ustugi przez okres d^uzszy niz 90 dni.

4. Rozwiqzanie Umowy maze nast^pic wyt^cznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Oswiadczenie o rozwiqzaniu Umowy b^dzie skuteczne z chwii^ dor^czenia Wykonawcy (dzien

rozwiqzania Umowy).

5. W razie rozwiqzania Umowy, Strony Umowy sporz^dz^ w terminie do 7 dni od daty rozwi^zania, protokot

wykonanych a niezaptaconych Ustug. Protokot b?dzie stanowic wtym przypadku podstaw^ do
ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym w razie rozwiqzania Umowy przez Zamawiaj^cego

z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawcy nalezy si? wynagrodzenie wy^cznie za cz^sc

przedmiotu Umowy, ktora zgodnie ze sporzqdzonym Protokotem zostata przez Zamawiajqcego odebrana

bezzastrzezeh.

§14.

Porozumiewanie si^ Stron

1. Z zastrzezeniem postanowien Umowy zobowi^zujqcych do przedstawienia okreslonych dokumentow

w innej formie, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnosz^ce si$ lub wynikaj^ce

z wykonywania Umowy, wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosd.

2. Pisma Stron powinny powotywac si^ na tytut Umowy i jej numer. Za dat^ otrzymania korespondencji

Strony uznajq dzien przekazania korespondencji poczt^ elektronicznq lub faksem, jezeli jego tresc

zostanie niezwtocznie potwierdzona pjsemnie.

3. Korespondencj^ nalezy kierowac na wskazane adresy:

Dla Zamawiaiaceao:

Adres: Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans"

spotka z ograniczonq odpowiedzialnosci^,

Piaski 4, 97-410 Kleszczow lub skr. poczt. 98, 97-400 Betchatow
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Telefon: 44 737 72 00,

Fax: 447377201,

e-mail: sekretariat@betrans.pl

DIa Wykonawcy:

Imi? I nazwisko: ....................................................................

Ad res:

Telefon:

Fax:

e-mail:

4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga

sporzqdzenia aneksu. Podstawq dokonania zmianyjest pisemna informacja.

§15.

Zmiany tresci Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewa2'nosci,

w postaci aneksu do Umowy, z zastrzezeniem postanowien § 2 ust. 6, § 4 ust. 16, § 10 ust. 5 i § 14

ust. 4.

§16.

Prawo Umowy

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ Umowq zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa

polskiego w szczegolnoscj Kodeksu cywilnego.

§17.

J^zyk Umowy

1. J^zykiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jestj^zyk polski.

2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umowq sktadane przez Wykonawc? sporzqdzone sq wj^zyku

obcym, Wykonawca dostarczyje wraz z tiumaczeniem naj^zyk polskj. Odst^pstwa od powyzszej zasady

wymagajq zgody Zamawiajqcego na pismie pod rygorem niewaznosci.

§18.

Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Wykonawca przyst^pujqc do realizacji niniejszej Umowy oswiadcza, jz:

1. Zapoznat si^ z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikajqcym z Rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdni? 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporzqdzenie" lub ,,RODO"),
znajdujqcym si^ na stroni'e internetowej: httD://betrans.pl/przetargj.

2. Zapewnia wystarczajqce gwarancje wdrozenia odpowjednich srodkow technicznych

i organizacyj'nych, aby przetwarzanie danych osobowych spefniato wymogi wynikaj^ce
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Zafqcznik nr 3 do SIWZ - IPU

z obowiqzujqcych przepisow o ochronie danych osobowych oraz przepisow Rozporzqdzenia,

majqcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotyczq.

3. Znane sq mu wszelkie obowiqzki wynikajqce z obowiqzujqcych przepisow o ochronie danych

osobowych i przepisow RODO majqcych zastosowanie, ktore zobowiqzany jest wykonywac podmiot

przetwarzajqcy dane osobowe na zlecenie ad mini strata ra danych.

4. Dopefnit wszelkich obowiqzkow w stosunku do osob, ktorych dane przekazujemy oraz w stosunku

do Zamawiajqcego wynikaj^cych z przepisow o ochronie danych osobowych i przepisow RODO.

5. Przekazywane przez Zamawiaj^cego dane osobowe mogq bye wykorzystane wytqcznie w celach

zwi^zanych z realizacj^ niniejsze] Umowy.

§19.

Rozstrzyganie sporow

1. Strony dotoz^ wszelkich starah w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporow powstafych mi^dzy

nimi w zwiqzku z Umowq, jednakze nie dhjzej niz przez okres 30 dni od daty ztozenia drugiej Stronie

wniosku o ugod^.

2. Wszelkie spory powstate w wyniku lub dotyczqce realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane b^d^ przez

wtesciwy sqd siedziby Zamawiajqcego.

§20.

Postanowienia koricowe

1. Niniejsz^ Urnow? sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

2. Niewaznosc ktoregokolwiek postanowieh Umowy nie powoduje niewaznosci Umowy w catosci.

Zamawiajqcy Wykonawca

PTS ,^etran,^ ro.o.

Agnieszko. Pa '^c^.yk
Klerow'iik Dziulu hdnuRjw&oo

PTS /fBetrans" sp. z o.o,

^JaceH Krfi^a
^iCj!l J'tjfefowtVk)

Dzi^ ^^W^y -VrM^^
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Mngdalena Tioc/.c!<
Ld-P-227





Zatqcznik nr 4 do I PU

Oswiadczenie1

1. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie jest * rachunkiem
rozliczeniowym.
w rozumieniu przepisow Prawa bankowego, dla ktorego jest prowadzony rachunek VAT.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zobowiqzuje si? do aktualizacji oswiadczenia w przypadku zmiany
stanu faktycznego.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

Niepotrzebne skreslic

1 0$wiadczenie ma zastosowanie dla kontrahentow, ktorzy sq osob; fni BEowadzqcymi indywidualnq dziatalnosc gospodarczq.
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