
Zatqcznik nr 3 do SiWZ ~ Istotne Postanowienia Umowy

§1.

Struktura Umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje si^ wykonywac Umow$ na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie,
ktorej integralnq cz^sc stanowi^ nast?pujqce zat^czniki:

1.1. Za^cznik I: Opis przecfmiotu Zakupu.

1,2. Zafqcznik if; Oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy/Protokot 2 negocjacji).

1.3. Zafqcznik III: Z!ecenie sprz^towe.

1.4. Za^cznik iV: Ramowe zasady organizacji prac wykonywanych na terenle Oddzia^u Elektrownia
Betehatow Spotki PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przez pracownikow firm
zewn?trznych.

1.5. Zafqcznik V; 06wiadczenie1.

2. W razie jakiejkolwiek rozbie2:no6cE pomi^dzy postanowieniami dokumentow, o ktorych mowa
w ust, 1, postanowienia te b?dq stosowane i interpretowane wed^ug powyzszego porzqdku.

3. W przypadku niezgodnosci pomi^dzy tresciq niniejszej Umowy, a tre6ciq za^cznikow
pierwszehstwo maj'q postanowlenia Umowy.

4.- Inwestorem zadania, obejmujqcego swym zakresem przedmiot niniejszej Umowy jest PGE
Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna Spotka Akcyjna Oddziaf Elektrownia Betchat6w.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest swiadczenie przez Wykonawc^ na rzecz Zamawiajqcego ustug
sprz$towych I transportowych na zasadach, warunkach I w terminach ustalonych w niniejsze]
Umowje , jednostkami o parametrach i w ilosciach okreslonych wZat^czniku I, niezb^dnych do
reaiizacji zadania pn.: ,,0bstuga wewn^trznej cz^sci skfadowiska suspensji Lubieh", zwanej dalej
przedmiotem Zakupu lub przedmiotem Umowy.

2. Wykonawca o^wiadcza, ze przy wykonywaniu usfugi postu^y si^ wykwalifikowanymi pracownikami
posiadajqcymi stosowne przeszkofenie i doswiadczenie.

3. Strony zobowiqzujq si^ do przestrzegania przepisow Ustawy z dn. 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie
drogowym, Ustawy z dnia 16 Kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowc6w oraz Ustawy 2 dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy I Ennych przepisowszczegotowych,

4. UsfugE b^d^ce przedmiotem Umowy 6wiadczone sq w ramach podwykonawstwa na rzecz RAMB
Sp. z o.o.

5. Swiadczone uskjgi mieszczq sj^ w grupowaniu PKWiU 43.99.90.0 - ,,Robofy zwigzane

z wykonywaniem pozostafych specjafistycznych robot budowlanych, gdzie Endziej
niesklasyfikowanych".

§3.

Termin i miejsce wykonywama Umowy

Ushjga reaEEzowana b^dzie od dnia zawarcia Umowy do dnia 24.07.2020r., na terenie PGE GEEK
S.A. Oddzial Elektrownia Befchatow na skfadowisku popiotow ,,Lubieri".

Wykonawca b^dzie swiadczy6 us^ugi w spos6b umozliwiajqcy lch wykonanie, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajqcego.

Zapis ma zastosowanie do osob fizycznych prowadzqcych indywidualnq dziatelnosc gospodarczq.
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3. Wykonawca zobowi^zuje si^ swiadczyc ustugi w uktadzie od poniedziatku do piqtku, w godzinach
od715do 1415, z mo^liwosciqpracywdni robocze pogodzinje 1415orazwsobot^, niedziel? iswi^ta
w czasie ustalonym przez Strony, a wynikajqcym z potrzeb budowy.

4. Us+uga wymieniona w ust, 3 b^dzie wykonywana na podstawie tygodniowych zamowieh
sprz^towych dla pracy w godzinach 715 do 1415. W pozostafych godzinach - po zgbszeniu
telefonicznym potwierdzonym wystawieniem Zamowienia w terminie do 24 godzin.

5. W razie potrzeby Wykonawca zapewnl sprz^t wraz z operatorem 24 godziny/dob^ w dni robocze
od poniedziatku do piqtku, a takze w soboty, niedzleie i swi^ta. llosc i rodzaj sprz^tu pozostaj^ca
w gotowo6ci okreslana b^dzie przez Zamawiaj^cego z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6, Do godzin pracy nie zalicza si^ przerw spowodowanych awariami jednostek odnotowanymi w czasie
pracy przez Zamawiajqcego a wyniktymi z przyczyn Sezqcych po stronie Wykonawcy,

§4.

Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca b^dzie wykonywac przedmiot Umowy z nale^ytq starannosciq, zgodnie z najnowsz^
wiedzq i metodykq wymaganq od podmiotow profesjonalnie swiadczqcych Us^ugi, postanowieniami
Umowy i obowiqzujqcymi przepisami,

2. Wykonawca w wyniku prowadzonych prac nie moze doprowadzic do zaMoceh i ograniczen
w transporcie suspensji.

3. Wykonawca przy realizacjj przedmiotu Umowy pos^uzy si^ osobami posiadajqcymi odpowiedniq
wiedz^ fachowq, doswiadczenie oraz kwalifikacje do nalezytego E zgodnego z obowiqzuj^cymi
standardami wykonywania przedmiotu Umowy oraz aktualne badania lekarskie i psychologiczne
potwierdzajqce zdolnosc do pracy na powierzonym stanowisku (Personel Wykonawcy). Personel
ten Wykonawca zatrudnlac b^dzie w spos6b legainy, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

4. Wykonawca zobowi^zuje si^ nie zatrudnia6 pracownik6w Zamawiajqcego, Oddzia^ow
Zamawiajqcego oraz pracownikow kt6regoko!wiek z Oddziatow PGE GiEK S,A. E spofek zaieznych
przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno^ci, przy czym zakaz dotyczy zarowno zawarcia umowy o prac^
lub inne] umowy cywilnoprawnej - nazwanej lub nienazwanej, na podstawie ktorej swiadczona jest
praca. W razie naruszenia tego obowiqzku Zamawiajqcy moie naiiczyc Wykonawcy kar? umownq
w wysoko^ci 5.000 z\ za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

5, Wykonawca zobowiqzuje si$, \± zapis dotyczqcy zakazu zatrudniania pracownik6w Zamawiaj^cego
i inwestora, o kt6rym mowa w ust. 4, zostanie wprowadzony rownie^ do Umow zawieranych przez
Wykonawc^ 2 Podwykonawcami.

6. Zamawiaj^cy ze swojej strony ustanawia osoby odpowiedzialne za realizacj? Umowy:

Imi^ i nazwisko: .....,...,..........,.,., funkcja: .............................. tel.

imi? i nazwisko: .,,...............,.,..., funkcja: .............................. tel

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

Imi? i nazwisko: ......................... funkcja: .............................. tel.

8, Zmiany os6b pelniqcych funkcje Przedstawicieli Stron Umowy, nie wymagaj^ aneksu do Umowy.
Powyzsze zmiany wymagajq pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy,

9. Wykonawca nie jest upowazniony do zawierania Umow lub zaciqgania zobowi^zah w imieniu
Zamawiajqcego.

10. Wykonawca przy reaiizacji przedmiotu Umowy jest zobowi^zany uwzgl^dnic wskaz6wki
Zamawiajqcego, a jezeli miatoby to wp^yw na koszty realizacji przedmiotu Umowy, Strony
zobowi^zane sq do renegocjacji Umowy.

11. Wykonawca nie maze zlecic wykonywania Us+ugi iub jej cz^ci podwykonawcom, bez pjsemnej
zgody Zamawiajqcego pod rygorem niewaznosci.

12, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wykonanq Us^ug^ j ewentualne szkody poniesione przez
Zamawiajqcego z tytuiu wadliwego wykonania us^ugi.
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13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody na mieniu Zamawiajqcego i/iub osob trzecich
powstate w zwiqzku z realizowanq Us^ugq, w tym rowniez szkody powstate na nieruchomo^ciach
sqsjednich, z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy.

14. Wykonawca oSwiadcza, \± zapoznaf si^ z zasadami okreslonymi w ,,Kodeksie Post^powania dla
Partnerow Biznesowych GK PGE" oraz z ,,Dobrymi Praktykami Zakupowymi", dost^pnymi na
stronle: http://betrans.pl/przetaraii jako Partner Biznesowy Sp61ki GK PGE, w rozumieniu ww.
Kodeksu, w sprawach zwiqzanych z realizacjq umow na rzecz Spolek GK PGE przestrzega
okreslonych tam standardow prawnych j etycznych i cfotozy naiezytej starannosci aby jego
pracownicy, wspo^pracownicy, podwykonawcy tub osoby przy pomocy ktorych b^dzie swiadczy6
uskjgj/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spofek GK PGE przestrzegali tych standardow.

15. Wykonawca o6wiadcza, te prowadzi dzia^alno6cwspos6b odpowiedzialny, przestrzega przepisow
prawa, w tym w szczegolnoscj przepisow dotycz^cych przeciwdziatania korupcji, praniu brudnych
pieni^dzy i finansowaniu terroryzmu, przeplsow dotyczqcych przestrzegania praw pracowniczych,
przepisow dotyczqcych przestrzegania zasad bezpieczehstwa i higieny pracy, przepisow
przecjwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisow w zakresie ochrony mienla oraz
przepisow ochrony srodowiska oraz doMada naiezytej starannosci przy weryfikacji swoich
wspofpracownikow i podwykonawcow w powyzszym zakresie.

16. W przypadku zgtoszenia przez Sp6tk^ GK PGE jakiejkoiwiekwqtpliwo^ci dotyczqcej przestrzegania
przez Wykonawc^ ww. zasad, Wykonawca podejmie dzia^ania naprawcze majgce na celu ich
usunf^cie.

17. W przypadku, gdy w czasie wykonywania us^ugi wystqpi konleczno66 wspotpracy z pracownikami
Zamawlajqcego lub innego Wykonawcy, Wykonawca zobowiqzany jest dojej podj^cia.

18. Wykonawca, zapewnia ze on, jego pracownicy, wspotpracownicy, osoby przy pomocy, ktorych
swiadczy us^ugi na rzecz Zamawiajqcego, przy realizacji niniejszej Umowy b^d^ przestrzega6
wszystkich obowiqzujqcych przepisow prawa orazwyzej wymienionych dokumentow.

19. Wykonawca zobowiqzuje si? wykonac przedmiot Umowy na zasadach i warunkach usta!onych
w Umowie, ktorej integralnq cz^sc stanowi Zatqcznik ,,Ramowe zasady organizacji prac
wykonywanych na terenie Oddziatu Eiektrownia Befchatow Sp6tki PGE Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. przez pracownikow firm zewn^trznych" (ZaHcznik IV do Umowy).Strony
wyznaczajq koordynatora sprawujqcego nadzor nad bezpieczenstwem i higienq pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu w osobie
Wyznaczenie koordynatora nie zwatnia poszczeg61nych pracownikow z obowiqzku zapewnienia
bezpjeczertstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

20. Wykonawca o^wiadcza, iz zapoznat sl? z terenem prac i jego otoczeniem, dokumentacjq oraz
zakresem rob6t oraz uznatje za wystarczajqce do reafizacji przedmiotu Umowy.

21. Wykonawca zapewnia, iz sprz^t Wykonawcy podlegaj^cy pod UDT posiada nast^puj^ce
dokumenty:

a) Ksi^g? rewizyjnq,

b) Ostatni^ (aktualnq) decyzj^ UDT,

c) Dziennik Konserwacji.

22. Wykonawca zobowi^zuje si^ w szczeg61no6ci:

a. ubezpieczyc si? z tytufu prowadzonej dzia^alnoscl gospodarczej od odpowiedzialnoscj
cywilnej. Ubezpieczenie powinno bye zawarte na czas trwania realizacjj przedmiotu niniejszej
Umowy na kwot$ nie nizsz^ ni^ 500 000,00 z^. Kopi^ Polisy nalezy przedstawi6
Zamawiajqcemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, W przypadku uplywu
okresu wainosci polisy w okresie obowiqzywania Umowy, Wykonawca zobowiqzuje si^ do
przedfo^enia Zamawiaj^cemu nowej polisy w ciqgu 5 dni przed wygasni^cjem poprzedniej;

b. ubezpieczy6 sprz^t, o ktorym mowa w Za^czniku I do Umowy w ramach ubezpieczeh OC,
AC;

c, pokryc koszty wynikte z opo^nienia robot powstate z winy Wykonawcy w tym koszty
dodatkowego sprz^tu, postojow, ewentualnych kar natozonych na Zamawiaj^cego;

d. w przypadku awarii pracujqcego sprz^tu, do naprawy bs^ii podstawienja w ci^gu 6 godzln
sprawnej zast^pczej jednostki sprz^towej o tych samych parametrach;
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e. od momentu zgtoszenia telefonicznego przez przedstawiciela Zamawiajqcego do
2 godzinnego czasu reakcji petniqcego dyzur; za czas reakcji rozumie si^ stawienie operatora
wraz ze sprz^tem na budowie;

f. do zapewnienia osoby do kontaktu, pefniqcej 24 godzinny dyzur teiefoniczny w dni robocze
od poniedziafku do piqtku, a tak^e w soboty, niedziele i swi^ta;

g. do oznakowania odziezy ochronnej swoich pracownikow nazw^ Wykonawcy;

h. do cfopilnowania, aby w razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalanie
okolicznoscj j przyczyn wypadku odbywaio si? w obecnoscj przedstawiciela Zamawiajqcego
wyznaczonego przez jego kierownictwo, pod rygorem powiadomienia Pahstwowej Inspekcji
Pracy o post^powaniu zespofu powypadkowego niezgodnie z obowiqzujqcym prawem;

i. do zorganlzowania na swo] koszt zaplecza niezb^cfnego do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy / swiadczenia usfug;

j. do zabezpieczenia urzqdzen i sprz^tu do wykonania przedmiotu Umowy / swiadczenia ustug;

k. do utrzymania w takcie prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy / swiadczenia usfug
miejsca prac w stanie wolnym od przeszkod, usuwania 1 skfadowania w wyznaczonych
miejscach wszelkich urzqdzert pomocniczych i zb^dnych materiat6w, odpadow oraz zb^dnych
urzqdzeri prowizorycznych;

I. do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy / swiadczenia us^ug w spos6b
niezanieczyszczaj^cych srodowiska naturalnego oraz zagospodarowania na sw6] koszt
odpadowpowstaiychwwyniku prowadzenia prac/swiadczeniausfug, zgodniez ustawqzdn.
14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawq z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto^ci i porzqdku
w gminach, za wyj'qtkiem ztomu powstatego w zwiqzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy
/swiadczeniem ushjg, ktory jest w^asnosci^ Zamawiajqcego;

m. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami oraz przestrzegania zasad zawartych w ,,Ramowych zasadach organizacji prac
wykonywanych na terenie Oddziaiu Eiektrownia Betchatow Spotki PGE Gornictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. przez pracownikow firm zewn^trznych" (Zatqcznik IV do
Umowy);

n. do wykonywania przedmiotu Umowy/6wiadczenia ustug w sposob niestwarzaj^cy zagrozeh
dla pracownikow Zamawiajqcego I fnwestora, a w szczegolnosci biorqcych udziat w procesach
remontowych, modern izacyjnych i inwestycyjnych i s^uzb prowadzqcych eksploatacj^
pozostatych urzqdzen.

23. Wykonawca jest zobowiqzany do codzjennego zg^aszania uprawnionemu pracownikowi Dziaiu
EksploatacjJ Transportu PS drogq elektroniczn^ przed rozpocz^ciem pracy, do godziny 7°°,
aktualnej listy pracownikow i sprz^tu. Brak zgtoszenia lub zgtoszenie niezgodne ze stanem
faktycznym b^dzie traktowane jako nienalezyte wykonanie przyj^tych na siebie obowiqzkow.

24, Kazdy pracownik Wykonawcy zobowiqzany jest do posiadania przy sobie identyfikatora
przekazanego przez Zamawiaj^cego przez caty okres trwania Umowy.

25. Wykonawca zobowiqzany jest do podstawienia sprz^tu sprawnego technicznie, z aktualnymi
waznymi badaniami technicznymi, o parametrach zgodnych z zaHczonym wykazem stanowiqcym
Zatqcznik I. Wszystkie jednostkj przeznaczone do realizacji Umowy muszq bye oznakowane
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu naktejek z logiem PTS ,,Betrans" sp. z 0,0. - o tre^ci
,,6W!ADC2YMY UStUGI DLA: ,,BETRANS", (przekazanych przez Zamawiajqcego).

§5.

Prawa autorskie

1. Wykonawca gwarantuje, te przy wykonywaniu Umowy nie b^dzie narusza6 praw wtesnosci
intelektuainej Zamawiajqcego lub osob trzecich ani tet wykonywanie Umowy nie stanowic b^dzie
czynu nieuczciwej konkurencji W przypadku, gdy Zamawiajqcy poinformuje Wykonawc^
o roszczeniach zg^aszanych wobec Zamawiajqcego w zwiqzku naruszeniem przez Wykonawc^
praw w^asno^ci intelektualnej przys^ugujqcych osobom trzecim lub tez w zwiqzku z czynem
nieuczciwe] konkurencji Wykonawca podejmie niezb^dne dzia^ania majqce na celu zazegnanie
sporu i poniesie w zwi^zku z tym wszeikie koszty. W szczegolnosci, w przypadku wytoczenia
wzwiqzku z tym przeciwko Zamawiajqcemu powodztwa ztytu^u naruszenia praw w^asno^ci
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intelektualnej, Wykonawca wstqpi do post^powania w charakterze Strony pozwanej, a w razle
braku takiej mozliwosci wystqpi z Enterwencjq ubocznq po stronie Zamawiajqcego.

2. Jezeli wskutek orzeczenia sqdu Zamawiajqcy nie b^dzie mogf korzystac z rezultatow prac
wykonanych przez Wykonawc? w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawc^ praw
wfasno6ci intefektuaine], Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania na swoj koszt wymaganych
licencji lub nabycia praw bs^± dokonania odpowiednie] modyfikacji lub ponownego wykonania
dodatkowych prac pozwalajqcych na takie korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych
postanowieri nie wy^cza mo2liwosci 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 rownie^ tre6c i warunki Umowy, majq charakter poufny i mogq bye zarowno
w trakcie, jak i po wykonaniu zamowienia, udost^pniane osobom trzecim jedynie za zgodn^ wolq
Stron, przy czym Zamawiajqcy ma prawo ujawnic wszelkie informacje dotycz^ce warunk6w
i sposobu udzielania tub wykonywania danego zamowienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie
Energetycznej S.A., przez wzglqd na zakres istniejqcego powiqzania kapitatowego oraz Spotee
Grupy Kapitaiowej PGE odpowledzialnej za obs^ug? system6w informatycznych
i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitafowej PGE, W przypadku powierzenia przez Zamawiajqcego
innemu podmiotowi czynnosci zwi^zanych z przetwarzaniem danych zwi^zanych z zawartq
Umowq, Zamawiaj^cy jest uprawniony ujawni6 temu podmiotowi wszelkie informacje, o kt6rych
mowa w niniejszym ust^ple.

2. Wykonawca oswiadcza, \i w zwi^zku z posiadaniem przez PGE Polskq Grup^ Energetyczn^ S.A.
- podmiot dominuj'qcy w stosunku do Zamawiajqcego - statusu spotki publicznej, wyrazia zgod^ na
podawanie do publicznej wiadomo^ci informacji dotyczqcych przedmiotowej Umowy w zakresie
wskazanym w rozporzqdzeniu wta^ciwego ministra w sprawie informacji biezqcych i okresowych
przekazywanych przez emitent6w papierow wartoscjowych oraz warunkow uznawania za
rownowazne informacjj wymaganych przepisami prawa partstwa nieb^dqcego panstwem
cztonkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polskq Grup^ Energetycznq S.A. obowiqzkow
informacyjnych wynikaj^cych z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spoikach pubiicznych.

3. Zamawiajqcy ma rowniez prawo udost^pnic odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy
obowiqzek taki wynika z przepis6w prawa lub gdy jest to potrzebne dla wtasciwej eksploatacji,
rennontu lub modernizacji urzqdzert Zamawiajqcego.

4. Z zastrzezeniem ust. 1-3, zadna ze Stron nie b^dzie wykorzystywac bez pisemnej zgody drugiej
Strony ±acfnych dokumentow ani informacjj zwi^zanych z Umowq otrzymanych w trakcie realizacji
Umowy od drugiej Strony do celow innych ni^ realizacja Umowy. Wykonawca bez pisemnej zgody
Zamawiaj^cego nie moze wykorzystac jakichkolwiek danych dotyczqcych Zamawiajqcego dla
innych celow, niz zwiqzanych bezpo^rednio z realizacjq Umowy, dotyczy to w szczegolnosci
stosowanych rozwiqzah technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych,
zamierzeh, program6w i planow remontowych oraz inwestycyjnych jak r6wnie2 wszeikich danych
finansowo-ksi^gowych i bilansowych Zamawiajqcego.

§7.

Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Wykonawca przyst^puj^c do realizacji niniejszej Umowy o^wiadcza, iz:

1. Zapozna^ si^ z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikajqcym z Rozporzqdzenia
Pariamentu Europejskiego E Rady(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporzqdzenie" tub „
RODO"), znajduj'qcym si$ na stronie internefowej: http://betrans.Dl/przetargi

2. Zapewnia wystarczajqce gwarancje wdro^enia odpowiednich srodk6w technicznych
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajqce z
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obowiqzuj'qcych przepisow o ochronie danych osobowych oraz przepisow Rozporzqdzenia,
majqcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotyczq,

3. Znane s^ mu wszelkie obowi^zki wynikaj^ce 2 obowiqzuj^cych przepisow o ochronie danych
osobowych i przepisow RODO majqcych zastosowanie, ktore zobowiqzany jest wykonywa6
podmiot przetwarzajqcy dane osobowe na zlecenie administratora danych,

4. Dopetni wszelkich obowiqzkow w stosunku do osob, kt6rych dane przekazujemy oraz
w stosunku do Zamawiajqcego wynikajqcych z przepis6w o ochronie danych osobowych
i przepis6w RODO.

5. Przekazywane przez Zamawiajqcego dane osobowe mog^ bye wykorzystane wy^cznie
w celach zwjqzanych z realizacjq niniejszej Umowy.

§8.

Zobowjqzania Zamawiajacego

1. Zamawiajqcy udost^pni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony dane
I dokumentac]?, posiadane przez Zamawiaj^cego, uznane przez Strony za niezb^dne do realizacji
Umowy.

2. Zamawiajqcy ponoss odpowiedzialnosc za tres6 i zawartosc merytorycznq wszelkich dokumentow
i danych przekazywanych Wykonawcy.

3. Zamawiaj'qcy b^dzie udziela! na biezqco niezb^dnych dla realizacji Umowy wyjasnien oraz
przekazywa^ niezb^dne informacj'e, o lie Wykonawca wyst^pi do niego z takim 2qdaniem. Realizacja
tego postanowienia nie stanowi przestanki do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajqcy udzieli pomocy Wykonawcy w rozwiqzywaniu problemow technicznych,
fechnologicznych i organizacyjnych zwiqzanych 2 wykonywaniem przedmiotu Umowy.

5. Zamawiaj^cy zobowiqzuje sj^ do wtasciwego potwierdzenia wykonanej Ustugi poprzez czytelny
podpis j piecz^c osoby upowa^nionej przez Zamawiajqcego.

6. Zamawlajqcy odpowiedzialnyjesf za przygotowanie miejsca pracy.

§9.
Wynagrodzenie umowne

1. Podstawq roziiczenia usfugi b^dzie rzeczywista ilosc przepracowanych roboczogodzin,
potwierdzona kazdorazowo w dziennym raporcie pracy sprz^tu przez przedstawicieli
Zamawiajqcego.

2. Cen? jednostkowq netto za godzin^ usiugi swjadczonej zaoferowanq jednostkq sprz^tow^ wraz

z obskigq operatorskq, kosztami paliwa oraz wszelkimi innymi kosztami, okresla Tabela nr 1:

Tabeia nr 1

Lp.

1.

Rodzaj sprz^tu

Koparka g^sienicowa
Szerokosc gqsienic min. 140 cm
Szer. caikowita g^sienic 400 cm
Dtugosc gqsienic 460 cm
tyzka 0,6-1,2m3
Waga max 16T

Cena PLN netto za

godzin^ ustugi

swiactczonej

zaoferowan^ Jednostkq

sprz^towq wraz z

obsfug^ operatorskq,

kosztami paliwa oraz

wszelkimi innymi

kosztami
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2.

3.

4.

5.

6,

7.

8.

9.

10.

11.

Koparka gqsienicowa
Szeroko66 gqsienic min. 110cm
Szer. catkowita gqslenic 310 cm
Dlugo66 gqsienic 400 cm
tyzka 0,6-1,2m3
Waga max 14T

Koparka typu Long
Wysi^g min. 18m od osi obrotu
Na gqsjenicach typu btotniak

HDS z ADR
Min. udzwig 12T
Wysi^g min. 20m
Przestrzeh zaladunkowa z burtami
Przestrzen zatedunkowa z burtami z trzema stronami
wywrotu
Dlugo^c skrzyni 6m

Dtuzyca z HDS
HDS ze zbloczem
Udzwig min. 4T przy 10m wysi^gu
Wysi^g min. ok 20m
Naczepa min. 12m dtugosci z konicami

Dtuzyca z HDS
HDS ze zbloczem
Udzwig min. 3,5T przy 10m wysi^gu
Wysi^g min. ok 20m
NaK;zepamin,12mdtu
Walec wibracyjny
Waga ok 16T
Z mozliwosciq zatozenia ptaszcza okolkowanego

Wozek teleskopowy obrotowy
IVIo^liwo66 pracy z widtami
IViozliwosc pracy z koszem
Wysi^g min. 17m
Udzwig 5T
Dzwig Q=40T
Nap^d 4x4
Wysi^g min. 36m
Ciqgnik wielozadaniowy - fypu Fastrac
Ladownosc min. 20T
Nap?d 4x4
Wuko - pojazd do cisnieniowego czyszczenia rur
Kompiet gkswjc do udrazniania rur

3. Ceny jednostkowe netto s^ state, nie podiegajq waloryzacji
rozliczen w trakcie calego okresu trwania Umowy.

b^dq obowiqzywac dla wszelkich

4. Do wyiiczonego zgodnie z opisanymi w niniejszym paragrafie zasadaml wynagrodzenia, zostanie
doiiczony podatek VAT zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

5. Je^eli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiajqcego obowiqzek podatkowy na podstawie
przepisow o podatku od towarow i us+ug, kwota naleznego podatku VAT zostanie rozliczona
z Urz^dem Skarbowym przez Zamawiajqcego zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulegnie obnizeniu o kwot$ podatku od towarow i ustug, ktorq
Zamawiajqcy zobowjqzany jest rozliczy6 zamiast Wykonawcy na podstawle przepisow o podatku od
towar6w i uslug.

6. Wynagrodzenie okre61one w ust. 2 z zastrzezeniem zapisu ust 5 stanowi caikowite wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania wszelkich zobowiqzah okreslonych w Umowie i obejmuje
wszelkie koszty Wykonawcy zwi^zane z realizacjq przedmiofu Umowy, w tym w szczegolnosci
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koszty ubezpieczenia, optat ceinych, koszty transportu, itp. oraz zwi^zane z kosztami dojazdu
Personelu Wykonawcy, druku raportow iip.

7. Wykonawca zobowiqzuje si?, ze wypelni ustawowy obowiqzek w zakresie wykazania w deklaracji
VAT podatku naleznego z tytu^u wystawionych faktur obj^tych przedmiotowq Umowq,

8. Wynagrodzenie moie bye zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno6ci, o kt6rym
mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarow i ustug.

§10.

Ptatnosci

1. P^atnoSci b^d^ dokonywane powykonawczo, nie cz^^ciej niz dwa razy w miesi^cu, w walucie
poiskiej przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiajqcemu przez Wykonawc^ w fakturze.

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

3.

4.

5.

6.

9.

Strony przyjmujq, ze za prawidiowe wystawienie faktury, faktury korygujqcej, duplikafu faktury,
duplikatu faktury korygujqcej, noty korygujqcej, noty odsetkowej oraz rachunku (daiej osobno !ub
razem nazywanych ,,Fakturami") rozumie si$ wystawienie faktury zawierajqce] w szczeg6ino6ci
prawidtow^ nazw? j adres, wskazanie daty zawarcia Umowy (nr Umowy i nr kontraktu SAP) oraz
m. in. numer zamowienia SAP lub symbol kom6rki realizuj^cej zakup, o ile informacje te zostaty
przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Faktura waz z zestawieniem dziennych
raport6w pracy sprz^tu podpisanego przez Strony zostanie uznana za prawidtowo dor^czonq
Zamawiajqcemu, jezeli zostanie przeslana na adres:

Iron Mountain Polska Sp z o. o.
ul. Jacka Maiczewskiego 5
26-607 Radom 9
albo
Skrytka Pocztowa nr 271
26-607 Radom 9
(skrytka pocztowa dotyczy tylko przesyiek realizowanych przez Poczt^ Polsk^)

Faktury b^dq wystawiane na:
Przedsi^biorstwo Transportowo
KaliskotS
97-400 Belchat6w, skr. poczt. 98
NIP 769-19-76-060

Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq,

Faktur? uwaza si$ za dor^czonq Zamawiaj^cemu z chwilqjej odbioru przez Sp6tk? Iron Mountain
Sp. z o.o.

W przypadku wo!i Zamawiaj^cego^ aby prawidtewo wystawiona faktura dostarczona mu byia na
inny adres, niz wskazany powyzej, powinien on pisemnie powiadomi6 o tym wystawc^ faktury
(Wykonawc?) dokonujqc odbioru wykonania us^ugi, wskazujqc nowy adres dor^czenia faktury.
Wystosowanie przez Zamawiaj^cego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.

7, Zamawiajqcy o^wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towar6w i ustug
zarejestrowanym pod numerem NIP: 769-19-76-060 i upowaznia WyKonawc? do wystawlania
zgodnie z Umowq i obowiqzuj^cymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiajqcego, z tytutu
wykonania Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, te jest czynnym podatnjkiem podatku od towarow i us^ug zarejestrowanym
pod numerem NIP:

Podstaw^ wystawienia faktury b?d^ potwierdzone przez Zamawiaj^cego dzienne raporty pracy
(zlecenia sprz^towe). Faktura zostanie wystawiona w terminie 1 ~ 2 dni od dma podpisania przez
Strony tygodniowego zestawienia dziennych raport6w pracy sprz^fu.

10. Za dzien dokonania p^atno6ci przyjmuje si? dzieri obciq^enia rachunku bankowego Zamawiaj^cego,
z kt6rego wypfacane sq srodki. JezelE koniec terminu p^atno6ci przypada w sobot? lub dzieh
ustawowo wolny od pracy, za termin ptatno^ci uwa^a sj$ pierwszy dzieri roboczy nast^pujqcy po
takim dniu.
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11. Faktura VAT oraz faktura korygujqca wystawiona niezgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami lub
Umow^ spowoduje opoznienie zaplaty z winy Wykonawcy at do czasu nades^ania prawidtowo
sporz^dzonej faktury. Za to opoznienie nie b^dq naliczane odsetki.

12. Wykonawca nie maze bez pisemnej zgody Zamawiajqcego przeniesc na osoby trzecie w drodze
przelewu, cesjj, zastawu lub dziatania o podobnym charakterze, caiosci bqd^ cz^sci naleznosci
wynikajqcej z Umowy.

13. Zamawiajqcy o^wiadcza, iz Iron Mountain Polska Sp. z o.o. nie jest upowaznlona do prowadzenia
uzgodnien wjego imieniu.

14. Iron Mountain Polska Sp. z o.o. nie odsyta kopii faktur koryguj^cych. B^dzie to mozliwe dopiero po
ztozeniu przez Wykonawc^ zam6wienia na konkretny dokument poprzez dziat obs^ugi klienta Iron
Mountain.

15. Termin zap^aty za faktury jest zastrzetony na korzysc Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy, na wniosek
Wykonawcy maze dokonac zaptaty za faktur^ przed terminem okre61onym w ust. 2 powy^ej, przy
zastosowaniu skonta. Wartosc skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej
obowiqzuj^cej u Zamawiajqcego dla przyspieszert zap^aty opartej na stopie procentowej usta!onej
w skali roku, za kazdy dzien wczesniejszej zaplaty w stosunku do ferminu okreslonego w Umowie
i zaakceptowanej przez Wykonawc^ poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia
zaptety. Zamawiajqcy zastrzega, iz mozliwosc dokonania zap^aty za faktur? przed terminem b^dzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno--finansowej Zamawiajqcego. W przypadku dokonania przez
Zamawiajqcego platno^ci za faktur^ przed terminem zaptaty, Wykonawca zobowiqzany jest do
wystawienia faktury korygujqcej, uwzgl^dniajqcej wartosc skonta. W przypadku zmiany przepisow
Strony mog^ uzgodni6 inny sposob rozliczeh z tytiHu zap^aty przed terminem okreslonym
w Umowie.

§11.

Przeniesienie praw lub obowiqzkow

1. Zamawlaj^cy moze dokonac cesji praw na dowolny podmiot iub przeniesienia d^ugu na spotk^
Grupy Kapitatowej PGE lub inny podmiot zalezny w rozumieniu ustawy z dnia 29 iipca 2005r,
o oferde publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganjzowanego
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 kt6rej mowa w ust. 2. Brak przekazania infomnacji przez Wykonawc?, Strony uznajqza
wyrazenie zgody na przej^cie d^ugu.

4. Wykonawca nie mo^e przeniesc praw lub obowi^zk6w wynikajqcych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewa^no^ci.

5. Wykonawca wyraza zgod^ na udost^pnienie i wykorzystanie przedmiotu Umowy przez inne Sp61ki
GKPGE.

§12.

Odpowiedzialnosc

1. W razie niewykonania tub nienalezytego wykonania zobowiqzah wynikajqcych z Umowy, Stronom
przyshjguje prawo do naiiczenia nast^puj^cych kar umownych:

1.1, Z tytu^u niedotrzymania przez Wykonawc^ umownego terminu realizacji zgtoszenia
telefonicznego z przyczyn niele^qcych po stronie Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy ma prawo
obci^zyc Wykonawc? za pierwsze trzy godziny braku obecnosci sprz^tu lub operatora
w wyznaczonym miejscu na budowje kwotq 3 000,00 z\ f godzin^ netto, a pocz^wszy od
czwartej godziny braku obecnoscj operatora lub sprz^tu na budowie kwota obciqzenia
wzrosnie do 6 000,00 zi / godzin^ netto.

1.2. Wykonawca w przypadku awarii sprz^tu naprawi bqdz zapewni w ciqgu 6 godzin zast^pcz^
jectnostk^ o takich samych parametrach. Zamawiajqcy ma prawo obcjqzyc od siodmej
godziny za brak naprawy sprz^tu bqdz podstawienia zast^pczej jednostki o takich samych
parametrach kwotq 3 000,00 z\ netto/h. Pocz^wszy od dziesiqtej godziny za brak naprawy
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sprz^tu b^d^ podstawienia zast^pczej Jednostki o takich samych parametrach na budowie
kwota obciqzenia wzro^nie do 6 000,00 z\ netto/h.

1.3. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawc^ Personetu Wykonawcy w sposob nieiegalny
Zamawiaj^cy mo±e naliczy6 mu kar^ umown^ w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nielegalnego zatrudnienia;

1.4. W przypadku naruszenia obowiqzku okreslonego w § 4 ust. 11 Umowy, ZamawJajqcy ma
prawo obci^y6 Wykonawc? karq umownq w wysokosci 10000 z\ za kazdy przypadek
naruszenia.

2. Roszczenia z tytutu kar umownych b$dq pokrywane w pierwszej kolejno^ci z wynagrodzenja
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgod$.

3. Strony zastrzegaj^ prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajqcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, do wysokoscj rzeczywi^cie poniesionej szkody na zasadach
ogolnych.

4. Obowi^zek zapfaty przez Wykonawc^ kar umownych pozostaje niezalezny tak od wysokosci
poniesionej przez Zamawiajqcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody, w tym
ewentualnego braku szkody.

5, Odpowiedzialnosc Sfron z tytutu nienalezytego wykonania lub mewykonania Umowy wy^czaj^
jedynie zdarzenia sity wyzszej. Zdarzeniami sily wyzszej sq zdarzenia zewn^trzne, nagte,
niezaiezne od woli Stron, ktorych nie mo.z:na by^o przewidzie6 i kt6rym nie mozna byfo zapobiec,
a kt6re maj^ wptyw na wykonanie niniejszej Umowy w ten spos6b , ze uniemozfiwiajq wykonanie
Umowy w cafo^ci lub w cz^sci przez pewien okres tub definitywnie, ktorych skutkow Strony nie
mogfy przewidzie6 ani im zapobiec, przy czym mogq to by6 w szczeg61no6ci okoliczno^ci wskazane
w ust. 6.

6. Terminem ,,sHa wyzsza" Strony okreslaj^ akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane,
btekady, powstania, zamieszki, epidemie, osuni^cia gruntu, trz^sienia ziemi, powodzie, wybuchy
oraz Inne zdarzenia spe^niajqce przes^anki, o kt6rych mowa w ust. 5.

7. Obowiqzki Strony doswiadczajqcej dziatenJa sify wy^szej sq nast^pujqce:

7.1. Powstanie i ustanie ,,s}\y wy^szej" winno by6 zgbszone drugiej Stronie przez Strong
podiegaj^c^ jej dziataniu. Zawiadomienia - dokonane za posrednictwem korespondencji
pocztowej, kurierskiej, teiefonicznej iub faksu - winny nastqpic bez zb^dnej zwtoki, nie p6zniej
niz w temninie 14 dni od powstania ,,sity wyzszej".

7.2. W przypadku zgtoszenia teiefonicznego nalezy niezwtocznie potwierdzi6 je w formie pisemnej
j przedstawi6 drugiej Stronie dokumentacj^, ktora wyja^nia nature i przyczyny zaistniatej sHy
wyzszej w takim zakresie, w jakim jest ona motliwie oslqgalna, w terminie do 7 dni od daty
pisemnego potwierdzenia zawiadonnienia o zaistnieniu sify wy^szej, pod rygorem utraty
uprawniert wynikaj^cych z niniejszego paragrafu,

8. Je6!i w ciqgu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu sity wyzszej jej
dzialanie nie ustanie, Strony spotkajq si? w celu podj^cia dzia^aft dla unikni^cia daiszego opoznienia
w reaiizacji Umowy.

9, Jezeli okolicznosci sHy wyzszej trwajq przez okres dluzszy niz 90 dni, Strony ma]^ prawo rozwi^zac
Umow? z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwi^zania Umowy,
o kt6rym mowa w niniejszym ust^pie, b$d^ mie6 odpowiednie zastosowanie zapisy § 13 ust. 4.

§13.

Rozwiqzanie Umowy

1. Zamawiajqcy moze rozwiqza6 Umow? na mocy jednostronnego oswiadczenia woli, ze skutklem
natychmiastowym w nast^pujqcych przypadkach:

1.1. Wykonawca op6znia sj^ z wykonaniem przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania
ze strony Zamawiajqcego do prawldfowego wykonywania Umowy bqd^ okreslajqcego
ostateczny termin wykonania przedmiotu Umowy nie wykonuje go bqdz wykonuje w sposob,
ktory daje uzasadnione przypuszczenie, iz nie wykona Umowy w um6wionym terminie.

1.2, Wykonawca w razqcy spos6b zaniedbuje lub narusza zobowi^zania umowne.

Strona 10 z 12



Za^cznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

2. Zamawiajqcy moze rozwi^zac niniejszq Umow^ na podstawie oswiadczenia w przypadku, gdy
z przyczyn niezaieznych od Zamawiaj^cego wykonanie Umowy nic \ety w jego interesie.

3. Rozwiqzanie Umowy maze nastqpic wyt^cznie w formie pisemnej pod rygorem niewa^nosci.
O^wiadczenie o rozwiqzaniu umowy b^dzie skuteczne z chwil^ dor^czenia Wykonawcy (dzieh
rozwiqzania umowy),

4. W razie rozwjqzania Umowy, Strony Umowy sporzqdz^ w terminie do 7 dni od daty rozwiqzania^
protok6t wykonanych a niezapteconych Ustug. Protokot b^dzie stanowic w tym przypadku podstaw^
do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym w razie rozwiqzania Umowy przez Zamawiajqcego
z przyczyn, o ktorych mowa w ust 1 Wykonawcy nalezy si^ wynagrodzenie wyt^cznie za cz^sc
przedmiotu Umowy, kt6ra zgodnie ze sporzqdzonym Protokotem zostala przez Zamawiajqcego
odebrana bez zastrzezeh.

5. Zamawiaj^cy ma prawo rozwiqzac Umow^ w sytuacji powzi^cia informacjj o prawomocnym
skazaniu urz^dujqcego cztonka organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego Wykonawcy, na etapie
post^powania zakupowego lub trakcie realizacji Umowy, ktory w ciqgu ostatnich 3 lat przed
wszcz^ciem post^powania wyrzqdzit szkod^ nie wykonujqc zamowienia lub wykonuj^c je
nienalezycie, a szkoda ta nie zostata dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz^cia post^powania,
chyba ze niewykonanie lub nalezyte wykonanie jest nast^pstwem okolicznosci^ za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno^ci.

§14.

Porozumiewanie si^ Stron

1. Z zastrzezeniem postanowieh Umowy zobowiqzuj^cej do przedstawienia okreslonych dokumentow
w innej formie, wszelkie zawiadomienia, zapytania fub informacje odnoszqce si? lub wynikaj^ce
z wykonywania Umowy, wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2, Pisma Stron powinny powofywac si^ na tytut Umowy i jej numer. Za dat$ otrzymania korespondencji
Strony uznaj^ dzieh przekazania korespondencji pocztq elektronicznq lub faksem, jezeli jego tresc
zostanle niezwfocznie potwierdzona pisemnie.

3. Korespondencj? nalezy kierowac na wskazane adresy:

Dia Zamawiaiaceao:
Nazwa Firmy: Przedsi^biorstwo Transportowo ~ Sprz^towe ,,Betrans" spo^ka z ograniczonq

odpowiedzialnosciq, Piaski 4, 97-410 Kieszczow lub skr. poczt 98,
97-400 Betchatow,

Telefon: + 48 44 737 72 00
Fax: + 48 44 737 72 01
e-mait; sekretariat@betrans.pl,

DlaWvkonawcv:

Nazwa FErmy:

Telefon:

Fax:

e-mail:

4. Zmiana przedstawideli Stron oraz danych teieadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga
sporz^dzenia aneksu. Podstaw^ dokonania zmiany jest pisemna informacja przeslana drugiej
Stronie.

§15.

Zmiany tresci Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre6ci Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewazno6d,
w postaci aneksu do Umowy, z zastrzezeniem postanowieh § 4 ust 8, § 10 ust. 6, i § 14 ust. 4.
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Za^cznik nr 3 do SiWZ - Istotne Postanowienia Umowy

§16.

Prawo Umowy

W sprawach nieuregutowanych niniejszq Umow^ zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa
polskiego w szczegolnosci Kodeksu cywilnego,

§17.

J^zyk Umowy

J^zykiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jestj^zyk polskj.

§18.

Rozstrzyganie sporow

1. Strony doto^q wszelkich starah w celu polubownego rozstrzygania wszetkich sporow powstatych
mi^dzy nimi w zwi^zku z Umowq, jednakze nie ctiuze] niz przez okres 30 dni od daty ztezenia drugiej
Stronie wniosku o ugod^.

2. Wszelkie spory powsta+e w wyniku lub dotyczqce reaiizacji niniejszej Umowy rozstrzygane b^dq
przez rzeczowo v^asciwy sqd powszechny w^a^ciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§19.

Postanowienia koricowe

1. Niniejszc} Umow? sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze
Stron.

2. Niewa^no66 kt6regokolwiek postanowieh Umowy nie powoduje niewazno^ci Umowy w cato^ci.

Zamawiajqcy Wykonawca

radc^ prawny

\ \ y strona1^
\ \. ^ _7Magda?eria T
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Zaf^cznik nr I do !PU - Opis przedmiotu Zakupu

0 pis_ tyzedm iptu Za ky p u

1. Przedmiotem Zakupu sq ustugi sprz^towe wykonywane sprz^tem okreslonym w ponlzszej
tabeli:

Lp,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rodzaj sprz^tu

Koparka gqsienicowa
Szerokosc gqsienic min. 140 cm
Szer. ca^kowita gqsienic 400 cm
Dtugo^c gqsienic 460 cm
tyzka 0,6-1,2m3
Waga max 16T

Koparka gqsienicowa
Szeroko66 gqsienic min. 110 cm
Szer. caikowita g^sienic 310 cm
Dlugo6c gqsienic 400 cm
tyzka 0,6-1,2m3
Waga max 14T

Koparka typu Long
Wysj^g min. 18m od osi obrotu
Na g^sienicach typu btotniak

HDS z ADR
Min, ud^wig 12T
Wysi^g min. 20m
Przestrzeri zatadunkowa z
burtami
Przestrzen zatadunkowa 2
burtami z trzema stronami
wywrotu
Dfugoscskrzyni 6m

Dtuzyca z HDS
HDSzezbloczem
Udzwig min. 4T przy 10m
wysl^gu
Wysi^g min, ok 20m
Naczepa mjn, 12m cHugo6ci z
konicami

Dtuzyca z HDS
HDSzezbloczem
Udzwig min. 3,5T przy 10m
wysi^gu
Wysi^g min, ok 20m
Naczepa min, 12m dfugosci z
konicami

Walec wibracyjny
Wagaok 16T
Z mozliwosciq zatozenia
ptaszcza okolkowanego

llosc

1 szt,

1 szt,

2szt,

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2szt.

Uwagi

Koparka powlnna bye wyposazona
w o^wietienie na kabinie i ramieniu.
Opcjonalnie koparki powinny bye
wyposazone w chwytak rur i wyciqgark^
elektrycznq (uzycie wg. Potrzeb).

Koparka powinna bye wyposazona
w oswietlenie na kabinie j ramieniu.
Opcjonalnie koparki powinny by6
wyposa^one w chwytak rur i wyci^gark^
elektrycznq (uzycie wg. Potrzeb).

Koparka powinna bye wyposazona
w !yzk^ skarpowq uchyln^.



8.

9.

10.

11.

Wozek teleskopowy obrotowy
Mo±liwosc pracy z wid^amj
Mo^iiwosc pracy z koszem
Wysi^g min. 17m
Ud^wig 5T

Dzwig Q=40T
Nap^d 4x4
Wysi^g min. 36m

Ciqgnik wielozadaniowy -
typu Fastrac
tadowno66 min. 20T
Nap^cf 4x4

Wuko-pojazd do
cisnieniowego czyszczenia
rur
Komp!et gtowic do udrazniania
rur

2szt

2szt.

1 S2t

1 szt.

2. Warunf<i techniczne i organizacyjne:
a) Dysponowanie minimum 1 jednostkq sprz^towq spetniajqcq wymagania zawarte

w powyzszej tabeli.
b) Sprz^t sprawny technicznie wraz z paliwem.
c) Wykwalifikowana obsluga sprz^tu z odpowiednimi umiej?tno6ciami

oraz kwalifikacjami zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.
d) Utrzymanie sprz^tu w sprawnosci technicznej gwarantuj^cej biezqce wykonywanie

rob6t.
e) W przypadku awarii zapewnienie do maksymalnie 6 godzin, sprz^tu o zblizonych

parametrach gwarantujqcych prawidtowe kontynuowanie przedmiotowych prac.
f) Wykonawca przyjmuje na siebie wszeik^ odpowiedziainosc z tytu^u szk6d

wyrzqdzonych przez sprz^t oraz obsad^.
g) Zamawiajqcy nie zapewnia miejsca postoju maszyn poza godzinami pracy.

3. Podczas reaiizacji Umowy Wykonawca b^dzie przestrzega^ zapjsow okreslonych w Umowie.
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Zafqcsnlk nri\fdo umowyw

RAMOWE ZASADY ORGANIZAOI PRAC
WYKONVWANYCH NA TERENIE ODOZIAtU EtEKTROWNIA 8EICHAT6W

Sp6fcKt PGE G^RNICTWO I ENIERGETYKA KONWENaONAlMA S.A.
PRZEZ PRACOWN1K6W RRM ZEWN^TRZNYCH

1. Oddziat Elektrovmia Betchat6w Sp6ft<! PGE Grirnictwo iEnergetyka Konwencjonaina S-A./ zwsna daiej

,,ZamawlaJqcym"/ zobowiqzuje pracownlkdw firm 2ewnQtrznych do przestrzegania wymog6w Zintegrowanego

Systemu Zarzqdzsnla Jako^ciq, ^rodowtskiem, 8HP 1 Ochronq Informacjf wzakresie zwi^zanym z reaflzowanyml

pracami.

2. Kaida osoba wkraczajqca na teren Zamawlaj^cego jest zobowtqzana do zapoznania slq i przestrzeganla

Reguiaminu przebywanla na terenie Zamawlajqcego, w tym poruszanla si^ za pomocq ^rodkdw transportu.

3. Pracownlcy firm zewnQtrznych (lub fch podwykonawcy) sq zobowEqzanl do organizowania I prowadzenla prac

zgodnie zobowEqzuJ^cymi.wymgganfaml prawnymt, w szczegdlno^ci z fnstrukcj^ Organfzacji BezpteczneJ Pracy

w Oddziale Elehtrownla Betchat6w Sp61kt PGE Gdrnlctwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

4. PracownicyfirmzewnQtrznvch(!ublch podwykonawcy)w zaleznosc! od rodzaju wykonywanej prscy powinni

posiadac odpowiednle uprawnienfa I kwalifikacje wymagane odr^bnymi przepisami.

5. Przed rozpocz^ciem prac firma zewn^trzna powinna dostarczyfi do Inspektora nadzoru Zamawlajqcego wykaz

pracownii«Sw wykonujficych prace wraz z wainyml szkotenlaml w zgkresie bhp z wyszczegdlnienlem os6b:

kleruj^cych zespotem pracownlkbw (podai; funkcJQ)/

posiadahcych ^wladectwo kwallflkacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji

urzqdzeri, fnstalgcji i siect energetycznych (zakres/ grupy, termin wazno^ci).

6. Pracownlkom kazdej firmy zewn^trznej, podejmuj^cej po raz plerwszy w danym roku kalendarzowym prac^ na

terenis Zama'wlaj^cego orsz na pocz^tku kazdego roku kalendarzowego przy pracach dtugotermlnowych tub

powtarzalnych, jak r6wnfez w przypadku zasadnlczych zmian orfiamzacYlnvch, technicznvch lub Innych majy.yrh

Istotny wplyw na bezpieczeristwo pracy, odpowtednte stu^by ZamawiaJ^cego udzielq Instruktazu na temat

wymagart ujqtych w Instrukcjq OrganizacJI BezpieczneJ Pracy wOddzlaie Elektrownia Betchatow Spotkl PGE

66rnictwo iEnergetyka Konwencjonalna S.A. ilnstrukcjt Zasady post^powania zodpadami wOddziale

Etektrownla Betchat^w. Powyzszy fakt nafezy potwlerdzKi podpisami ww, pracowmk6w w kslq^ce instrukta^u

Zamawiajqcego.

7. W przypadku prac wykonywanych przez zespoty firm zewn^trznych (tub lch podwykonswc6w) dopuszcza si^

przeprowadzenie Instruktazu KlerownlRom rob6t/ Majstrom, Brygsdzlstom i/lub tnnym osobom

odpowledziatnym za organlzacj^ pracy i bezpieczeristwo pracownikbw. Fakt przeprowadzenla instruktazu nate^y

potwierdzl6 podplsami wksiqzce instruktazu Zamawiajqcego. Pracownikdw tych naieiy zobow!^zad do

przeprowadzenia i udokumentowanla Instrukta^u, na temat zasad organlzacji pracy w wOddzlale Elektrownia

Be!chat6w Sp6^i PGE Gdmlctwo I Energetyfo Konwencjonalna SA, podlegfym soble pracownikom tub

pracownikom podwykonawc6w firmy zewnQtrznej.

8. Przed podj^ciem prac przez pracown!k6w firmy zewn^trznej inspektor nadzorujqcy reatlzacJQ umowy lub

zlecenla zapoznaje pracownik6w, w trybie Jak w pkt 6 I 7 z zagrozeniaml bhp faspektami ^rodowlskowymi

wyst^puj^cyml w Oddziale Elektrownia Bekhatdw Sp6tki PGE Gdrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., z

kt6rymi mogq si^ oni zetknq<; podczas wykonywania prac. Inspektor nadzoruj^cy jest zobowtqzany do

zapoznanla ww. pracownikdw zwymaganiami zwiqzsnymi z post^powanlem ze znaaqcymt zagrozeniaml bhp

E znaczqcymi aspektami $rodowlskowymi.



9. Przed podj^clem prac firmd zewn^trzna zobowi^zana jest podaC Inspektorowl nadzoru, w formle pisemnej,

aspekty ^rodowiskowe, z^gro&enfa bhp oraz wykaz odpadow zwlgzanych 2 technologi^ wykonywsnls usfugi

) uzywanymi materiataml, t<t;6re wystqp)6 mogq na terenie Zsmawiajqcego oraz spos6b post^powania x nlmL a w

przypadku rob6t budowfanych zobowiqzana jest sporzqdzi<< i przedstawlc fnspektorowl nadzoru plan ^ozu

(bezpieczeristwa! ochrony zdrowia) zgodnie z przeptsaml Prawa budowlanego.

10. Ka^dy pracownlk firmy zewn^trzne} (lub lch podwykonawc6w) zobowlqzany lest stosowa^ si^ do oznskowart

znafomi i barwaml bezpieczer^stwa oraz sygnaftiw bezpleczenstwa, a w szczeg61no^d ozn8kowanla drogf

PoinocneJ ze wzgl^du na skutkt awarii izo|ator6w przepustowych, przektadn!(<6w I odgromnik6w.

11. Flrma zewn^trzng <tub icb podwykonawca) wyznaczs osob? odpowiedzialn^ za bezpieczeristwo pracy Jej

pracownli<6w» ImEenne dane wyznaczonej osoby nale^y przekazafi w 5pos6h udokumentowany inspektorowi

nadzorujqcennu realizacj^ umowy lub ziecenls.

12, Ka-idy pracownfk firmy zewnqtrznej (lub ich podwykonawc<Sw) musf posfarfa^ widoczne/ identyfikujgce go

oznakowanle firmowe oraz ma obowtqzek posladanls przy sobie etektronfcznej ksrty identyffkacyjnej

I dokumentu to:zsamosd.

13. Teren (mlejsce), na ktdrym ffrma zewn^trzna ()ub fch podwykonswca) prowsdzf prace, musi by6 odpowiednio

zabezpleczony przed dost^pem os6b postronnych (wyznaczente strefy bezpiecsiertstwa, wygrod^enie,

oznakowanle, zmi^ny worganlzacjt ruchu drogowego tub pieszego, ew. o^wfetlenle mlejsc niebezpiecznych,

ustawFenle tabtlcy Informscyjnej budowy iip,) po wcze^lejszym uzgodnfenEu z uprawnionymi przedstawlcletafni

Zamawiajqcego.

14. Firms zewn^trxna (Eub ich podwykonawca), ktcira prowsdzi prace, musi zapswn{(( dfa swofch pracownlkdw

pomteszczenta t urz^dzenia hlgteniczno-sanltame, zgodnie x obowt^zujqcymt pr2episann1.

15. Zdarzenia zwl^zane 2 narusxantem przeplsdw bhp/ ochrony mfenla fub bezpleczenstwa strzezonego terenu

Zamawiajqcego, w szczeg<51no^cl przypadkijak nizej:

a) nlezgodno^c posiadanego Itlentyfikatora z tozsamo^ciq osoby,

b) udost<ipnien(e Identyfteora Innej osobie,

c) stan wskazujgcyna spozycfe alkoholu albo innych .SrodktSw podobnte dzlatajqcych/

d) wyw6z lub wynoszenie narz^dzi/ materfat6w, prxedmlotow, dokumentacji; CZQ^CJ lub tnnego mEenfa przez osob^

nle posigdajqcq wymaganego pozuvotenia/

e) udokumentowane w protokole z kontroli oraz powtarzajqce stQ zdarzenia nleprzestrzegania przepis(5w

I zssad bhp,

b?dq skutkowaty nast(;pujcjcvmi sankcjaml;

ad a), b, c) - zatrzymaniem przepustek I co najmnle] rocznego xakazu wst^pu osob (r6wnie^ osobom

udostQpnlaJqcym identyfjkatory) na teren Zamawfajqcego.

ad d) - co najmniej rocznego odsunl^cia osoby od czynno^ct zwiqzanych z wyniienlonyml dziatantsmf.

Dta pnyparfkdw 2 pRt a), b)^ c), d)/ e) ~ tstnteje obowiqzek ztozenfa przez tirm<? zewn^trznq wtrybie

bezzwiocznym na rzecz Zamawiajqcego;

1) pisemnego wyja^ntenls przyczyn zatstnla^ej sytuacji/

2) polnformowanla o ustalonych ( podj^tych dzlataniach cetem nie powt6r2en!g sl^

podobnych przypadk6w.

2amawla)qcy dla przypadk6w wymlenionych w-pkt a), b), c), d)/ e) b^dzie;

1) uwzglqdniata je podcza$ okresowej ocersy dostawc6w/

2} brafa pod uwag?/ przez organizator6w przetarg6w i ziecanla robdt !tp., wyniki dokongnych ocen dostawc6w

(szc;eg61nle, jeieil nieprawldtowo^ci sl^ pQWtaTza}q),



3) ocenia^ powtarzajqce siq nleprawldfowo^ci wclqgu ostatnich 12 mtesiQcy, kt6re mogq spowodowatf

pomlnt^de w zaproszeniu do przetarg6w firm^ na okres nle (<f6tszy nfz 12 mlesJQCy liczqc od daty zakodczenla

ostatnlej zleconej pracy na rzecz ZsmawiaJ^cego.

Powyisze sankcje b?d^ skutkowaty ntezaleznle od kar umownych wynikajqcych z pkt 20.

16, Kszcty pracownik firmy zewn^trznej (iub Jej podwykonawcy) zgtasza bezzwtocznie swojemu przetozonemu

wypadek przy pracy )ub zdarzenie potencjalnie wypadkowe orgz okoljczno^cl zaistnlenia. Firma zewn^trzna (lub

jej podwykonawca) ustala okollczno^ci i przyczyny wypadku przy pracy oraz zdarzenia potencjainle

wypadkowego. Kazdy zalstnlafy wypadef< przy pracy orazzdarzenle potencjainie wypadkowe nalezy zgtosl^

inspektorowi nadzoru I do Wydzia^u Szkolenla f BHP.

17. W przypadku zalstniatego wypadku przy pracy, po^aru/ gwarii xagrazajqcej ^rodowisku !ub potr^eby ewakuacjl

W ceiu przy^pfeszenia akcjl ratunkowej, ustaia sl^ ponl^szy tryb postQpowania:

a) Pracownik, kt6ry zauwazyt wyp^dek, jest zobowl^any udzieii<; poszkodowanemu pierwszej pomocy, nast^pnie

zawiadomfd o wypadku swego przeto^onego, Wydziat Szkolenia ! BHP Eiektrowni oraz Dyiurnego tnzyniera

Ruchu Elektrown) (DIRE).

b) Zarowno pracownlcy, Jat< i DIRE majq za zadanle w razie potrzeby natychmlast powiadomld pogotowEe

ratunkowe, a DIRE ponadto jest zobowlqzany do powiadomienia Formacji Ochrony ZaMadu o przewldywanym

wjeidzie pogotowla ratunkowego oraz mlejscu wypsdku.

c) Pracownicy/ l<t6rzy zauwaiyft poi:ar lyb jego objawy na terenie Zam^wlaj'qcego, zobow^zan! sq niezwtocznle

powiadomic osoby znajdujqce 519 w obiekcie tub sqstedztwie, bezp^rednlego przebzonego oraz powiadoml<(

tetefonlcznie lub w Inny dost^pny sposoh Oyzurnego Inzyniera Ftuchu Elektrownl i przysUpfc do gaszenla

dostQpnym! ^rodkami.

d) W przypadky zalstnienla awarii zagra^aj^cej ^rodowlsku naturainemu pracownicy powlnnt zawiadomld

Dyzurnego Inzynfera Ruchu Elektrowni orazswego przetozonego.

e) W przypadku potrzeby ewattuacji, prowadzl j^ przefozony pracowniktSw firmy zewn^trznej do czasu przej^da

kierowanfa akcj^ przez wyznaczonego pracownika Zamawiaj^cego iub przez przedstawiciela specjalistycznych

s? ratownicxych.

18. Ustalenla okoltczno^ci i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje zesp6t powypadkowy powo^any przez

pracodawc? poszkodowsnego, przy udziale przedstawlclela Zamawiaj^cego

19. W przypadku prowadzenia przez pracownl!<6w fSrmy zewn^trznej prac nfezgodnie z obowlqzujqcymi

wymaganiaml prawnymi i/iub zasadsml obowiqzujqcyml u Zamawiajqcego, upowaznieni przedstawiciete

/tnspektor nadzoru, przedstawlciet Zsmawlaj^cego, stuzba bhp i ppoz./ majq prawo przerwa< wykonywanis prac

z przyczyn lezqcych po stronle ffrmy zewnQtrznej.

20. ZamawiaJ^cy ma prawo obciqzy£ firm^ zewnqtrznq nastQpujqcymi karami umownymi:

a) w wysoko^ci 3.000 zt ztytu^u kazdego ujawnionego przypadku przebywania

prscowntka w Stanle nietrze£wo^ci na terenle elektrownt,

b) w wysoko^d 1.000 zt z tytutu kazdej zawlnionej przerwy w robotach, nakazanej przez

przedstawideta Zamawisjqcego/ Inspektora Nadzoru, stuzby bhp i ppo^ z przyczyn,

za ktdre odpowtada firma zewnqtrzna.

Reallzacja ww kar dokonywanajest w trybie i na zasadach obow!qzuj^cych u Zamawiajqcego.

21. WA;:NETELEFONY:

> Alarm pozarowy DIRE 44 735 4998, 44 735 1000



> Zaidadowa Straz Po^arna

> Plerwsza pomoc tekarska -Rogouvfec

>• Formgcja Ochrony Zakhdu

> Wydzlaf Szkolenia i BHP

> Dzlaf Ochrcmy ^rodowiska

447351022

44 735 4999,

44 735 1442

447351090,

44 735 1096,

44 735 2971

44 7351091

44 73S 4005

Pofqczenfe z telefonriw wewnqtrznych mo^ftwe Jest po wybranlu numeru zaznaczonego pogrufaieniem,

ZAMAWtA/ACY; WYKONAWCA;



ZatqcznEk nr V do IPU

Oswiadczenie1

1. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie jest * rachunkiem
roziiczeniowym
w rozumieniu przepisow Prawa bankowego, dfa ktoregojest prowadzony rachunekVAT.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zobowi^zuje si? do aktuaiizacji oswiadczenia w przypadku zmiany
stanu faktycznego.

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

Niepotrzebne skresli6

OswiadczenEe ma zastosowanie d!a kontrahentow, ktorzy sq osobami prowadzqcymi indywidualn^ dziatalnosc gosj^odarczq.

A^\


