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Istotne Postanowienia Umowy

§1.

Struktura Umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje si^ wykonac Przedmiot Umowy na zasadach i warunkach ustalonych
w Umowie, ktorej integralnq cz^sc stanowiq nast^pujqce zafqczniki:

1.1. Zatqcznik nr 1a: Specyfikacja techniczna ci^gnika siodtowego1.

1.2. Za^cznik nr 1b: Specyfikacja techniczna naczepywywrotki1.

1.3. Zatqcznik nr 2: Oferta Wykonawcy.

1.4. Za^cznik nr 3: Wzor Protokotu Odbioru Technicznego.

1.5. Zat^cznik nr4: Wzor Protokotu Odbiom Koncowego Dostawy.

1.6. Zafqcznik nr 5: Wzor Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego.

1.7. Zatqcznik nr 6: Instrukcja i wzory do wykonania oklejenia na ciqgnikach siodtowych.

1.8. Zafqcznik nr 7: Instrukcja i wzory do wykonania oklejenia na naczepach wywrotkach.

1.9. Zatqcznik nr8: Oswiadczenie2.

2. Wraziejakiejkolwiek rozbieznoscj pomi^dzy postanowieniami dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1,
postanowienia te b?dq stosowane i interpretowane wedhjg powyzszego porz^dku.

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

§2.

Przedmiot Umowy

1, Przedmiotem Umowyjest:

1.1 dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ciqgnikow siodtowych zgodnych ze specyfikacjq techniczn^
stanowiqcq Za^cznik nr 1a oraz ich rejestracja w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego1;

1.2dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych naczep wywrotek zgodnych ze specyfikacjq technicznq

stanowiqcq Zaf^cznik nr 1b oraz ich rejestracja w imieniu i na rzecz Zamawiaj^cego1;

1.3 udzielenie gwarancji na Przedmiot Dostawy wskazany w pkt. 1.1 i/lub 1.2 powyzej wraz

z bezpfatnq obslugq serwisowq w okresie gwarancji3 na warunkach przewidzianych w § 14;

1.4 miejscem wykonania ustug serwisowych okreslonych w pkt 1.3 sq ASO w najblizszej lokalizacji:
Opole oraz Rogowiec.

2. Przedmiot Dostawy musi odpowiadac wymaganiom okresionym w Specyfikacji Technicznej

stanowiqcej Zatqcznik nr 1 a lub 1 b do niniejszej Umowy, Oferde oraz w szczegolnosci b^dzie sprawny

technicznie, fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wczesniej niz w 201 9r. Wykonawca oswiadcza,

ze Przedmiot Dostawyjest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1 W przypadku oferty obejmujqcej t$ cz^sc Zakupu.
2 Zapis ma zastosowanie do osob fizycznych prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq.
3 Tresc oznaczona kursywq nie ma zastosowania w przypadku wyboru oferty w wariancie
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3. Przedmiot Dostawy uznaje si? za zgodny z danq specyfikacj^, jezeli zostanie zgodnie zjej wymogami
dopuszczony do ruchu, co zostanie potwierdzone w dowodach rejestracyjnych pojazdow, zgodnie

z przepisami obowiqzuj^cymi w tym zakresie w dacie rejestracji.

§3.

Wynagrodzenie Umowne

1. Strony ustalaj^ cen? jednostkow^ za dostaw^:

a) ciqgnika siodtowego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1.1 i 1.3 na kwot^ ........................PLN netto

(stownieztotych:................................................................................................ 00/100)1.

b) naczepy wywrotki zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 na kwot?........................... PLN netto

(stownie zfotych: ................................................................................................ 00/100)1.

2. Wynagrodzenie netto (bez VAT) za zreaHzowanie catosci Przedmiotu Umowy (wraz z roz^adunkiem
w magazynie Zamawiaj^cego !ub w miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego) wynosi............. zt.

(stownie ztotych; .............................................................................................. 00/100)

(wartosc Umowy netto).

3. Ceny jednostkowe netto (bez VAT) podane w ust. 1 sq state, nie podlegajq waloryzacji i b?d^
obowiqzywac dla wszelkich rozliczen w trakcie catego okresu trwania Umowy.

4. Do wynagrodzenia, o ktorym mowa powyzej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiqzujqcymi w dniu dokonania dostawy przepisami.

5. Wykonawca zobowiqzuje si^, ze wype^ni ustawowy obowi^zek w zakresie wykazania w deklaracji
VAT podatku naleznego z tytu^u wystawionych faktur obj^tych przedmiotow^ Umowq. Ponadto
Wykonawca oswiadcza, ze pochodzenie towaru, ktoryjest przedmiotem Umowyjest legalne i wedtug
jego wiedzy nie uczestniczy w tancuchu transakcji majqcych na ceiu wytudzenie z budzetu panstwa
podatku VAT.

6. Ceny przewidziane w ust. 1 i 2 uwzgl^dniajq ceny wszystkjch us^ug towarzysz^cych wykonaniu
Umowy, w tym rowniez czynnosci zwiqzane z rejestracj^ pojazdow zgodnie z § 2 ust. 3.

7. Jezeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiajqcego obowiqzek podatkowy na podstawie
przepisow o podatku od towarow i ustug, kwota naleznego podatku VAT zostanie rozliczona
z Urz^dem Skarbowym przez Zamawiajqcego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, ca^kowite
wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 ulegnie obnizeniu o kwot^ podatku od towarow
i ushjg, ktor^ Zamawiajqcy obowiqzany jest rozliczyc zamiast Wykonawcy na podstawie przepisow
o podatku od towarow i us^ug.

8. Wynagrodzenie okreslone w ust. 3 powi^kszone o naiezny podatek VAT, z zastrzezeniem ust. 7,
stanowi catkowite wynagrodzenie naiezne Wykonawcy z tytu^u wykonania wszeikich zobowjqzah
okreslonych w Umowie i obejmuje wszeikie koszty Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci koszty ubezpieczenia, op^at celnych, koszty transportu itp.

§4.

Termin i miejsce wykonania Umowy

1. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc przedmiot Dostawy w terminie do 29.11.2019r.

2. Przedmiot Dostawy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego po
uzgodnieniu telefonicznym lub drog^ e-mail na adres: PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Centrala, Kaiisko 13,
97-400 Betchatow.

3. Za dzieh dostawy uwaza si? dat? spisania Protoko^u Odbioru Kohcowego Dostawy bez zastrzezen,
zgodnie z § 9.
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§5.

Wykonywanie Umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje si^ do wykonywania Umowy z najwyzszq starannosciq, zgodnie
z obowiqzuj^cymi przepisami prawa, a w szczegolnosci odpowiada za jakosc i terminowosc wykonania
Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnosc w sposob odpowiedzialny, przestrzega przepisow
prawa, w tym w szczegolnosci przepisow dotyczqcych przedwdzia^ania korupcji, praniu pieni^dzy
i finansowaniu terroryzmu, przepisow dotyczqcych przestrzegania praw pracowniczych, przepisow
dotycz^cych przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przepjsow przeciwpozarowych,
prawa ochrony konkurencji, przepisow w zakresie ochrony mienia oraz przepjsow ochrony srodowiska
oraz dok+ada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich pracownikow, wspo^pracownikow,
podwykonawcow lub osoby przy pomocy ktorych b^dzie swiadczyc ustugi/dostawy/roboty budowlane
na rzecz Spotek GK PGE, w powyzszym zakresie.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si^ z zasadami okreslonymi w ,,Kodeksie Post^powania dla
Partnerow Biznesowych GK PGE" oraz z ,,Dobrymi Praktykami Zakupowymi", dost^pnymi na stronie:
http://betrans.pl/przetami i jako Partner Biznesowy Spotid GK PGE, w rozumieniu ww. Kodeksu,
w sprawach zwiqzanych z realizacj^ umow na rzecz Spotek GK PGE przestrzega okreslonych tam
standardow prawnych i etycznych i dotozy nalezytej starannosci aby jego pracownicy,
wspotpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy ktorych b^dzie swiadczyc
ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spotek GK PGE przestrzegali tych standardow.

4. W przypadku zgtoszenia przez PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Jakiejkolwiek w^tpliwosci dotyczqcej
przestrzegania przez Wykonawc^ lub jego pracownikow, wspotpracownikow, podwykonawcow lub
osoby przy pomocy ktorych b^dzie swiadczyc us^ugi/dostawy/roboty budowlane w/w zasad,
Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majqce na celu ich usuni^cie.

5. Wykonawca zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajqcego o wszystkich
zdarzeniach faktycznych i prawnych maj^cych lub mog^cych miec wptyw na wykonanie Umowy,
w tym o wszcz^ciu wobec niego post^powania egzekucyjnego, naprawczego, upadtosciowego,
restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

6. Wykonawca zobowiqzuje si? nie zatrudniac pracownikow Grupy Kapitafowej Poiskiej Grupy
Energetycznej (GK PGE) w tym Spotek zaleznych a w szczegolnosci pracownikow Zamawiaj^cego
i jego Oddziatow przy realizacji Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiaj^cego wyrazonej
w formie pjsemnej, 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 Zamawiaj^cy moze naliczyc Wykonawcy kar^ umownq w wysokosci
5.000 z\ (pj^c tysi^cy ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek.

7. Wykonawca zobowi^zuje si$, iz zapis dotycz^cy zakazu zatrudniania, o ktorym mowa w ust. 6,
zostanie wprowadzony rowniez do Umow zawieranych przez Wykonawc^ z podwykonawcami.

8. Wykonawca nie moze zlecic wykonywania Przedmiotu Umowy lubjego cz^sci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiaj^cego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§6.

Prawa autorskie

1. Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Umowy nie b^dzie naruszac praw wtesnosci
intelektualnej Zamawiaj^cego lub osob trzecich ani tez wykonywanie Umowy nie stanowic b^dzie
czynu nieuczciwej konkurencji W przypadku, gdy Zamawiaj^cy poinformuje Wykonawc^
o roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajqcego w zwiqzku naruszeniem przez Wykonawc^ praw
wtasnosci intelektualnej przys^ugujqcych osobom trzecim lub tez w zwiqzku z czynem nieuczciwej
konkurencji Wykonawca podejmie niezb^dne dziatania majqce na celu zazegnanie sporu i poniesie
w zwi^zku z tym wszelkie koszty. Wszczegolnosci, w przypadku wytoczenia wzwiqzku z tym
przeciwko Zamawiaj^cemu powodztwa ztytutu naruszenia praw wtasnosci intelektualnej,
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Wykonawca wstqpi do post^powania w charakterze Strony pozwanej, awrazie braku takiej
mozliwosd wystqpi z interwenq^ ubocznq po stronie Zamawiajqcego.

2. Jezelj wskutek orzeczenia sqdu Zamawiajqcy nie b$dzie mog^ korzystac z rezultatow prac
wykonanych przez Wykonawc^ w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawc^ praw
wtasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania na swoj koszt wymaganych
licencji lub nabycia praw bqdz dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania
dodatkowych prac pozwalajqcych na takie korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych
postanowien nie wyt^cza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajqcego odszkodowania na
zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

§7.

Poufnosc

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzielaniem fub wykonywaniem zamowienia,
w tym rowniez tresc i warunki Umowy, majq charakter poufny i mogq bye zarowno w trakcie, 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 udzjelania lub
wykonywania danego zamowienia PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przezwzglqd na zakres
istniej^cego powi^zania kapitatowego, oraz innym Spotkom GK PGE. W przypadku powierzenia przez
Zamawiajqcego innemu podmiotowi czynnosci zwi^zanych z przetwarzaniem danych zwi^zanych
z zawartym Zamowieniem, Zamawiajqcy jest uprawniony ujawnic temu podmiotowj wszelkie
informacje, o ktorych mowa w niniejszym ust^pie.

2. Wykonawca oswiadcza, iz w zwiqzku z posiadaniem przez PGE Polsk^ Grup^ Energetyczn^ S.A. -
podmiot dominujqcy w stosunku do Zamawiajqcego - statusu spotki publicznej, wyraza zgod? na
podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotycz^cych 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
informaq'i wymaganych przepisami prawa panstwa nieb^dqcego pahstwem 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 inform acyjnych wynikajqcych
z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych jak j rowniez obowiqzkow
informacyjnych wynikajqcych z Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
2 dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie naduzyc na rynku (rozporz^dzenie w sprawie naduzyc na
rynku) oraz uchylajqcego dyrektyw^ 2003/6/WE Pariamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE i 2004/72/WE.

3. Zamawiajqcy ma rowniez prawo udost?pnic odpowiednie informacje podmiotom frzecim, gdy
obowi^zek taki wynika z przepisow prawa lub gdy jest to potrzebne dla wtasciwej eksploatacji, remontu
lub modernizacji urzqdzen Zamawiajqcego.

4. Zzastrzezeniem ust 1-3, zadnazeStron nie b^dziewykorzystywacbez pisemnejzgodydrugiej Strony
zadnych dokumentow ani informacji zwiqzanych z Umowq otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od
drugiej Strony do celow innych niz realizacja Umowy oraz korzystania z Przedmiotu Dostawy a takze
jego konserwacji, remontu, naprawy, modernizacji, rozbudowy. Wykonawca bez pisemnej zgody
Zamawiajqcego nie maze wykorzystacjakichkolwiek danych dotyczqcych Zamawiajqcego dla innych
celow, niz zwiqzanych bezposrednio z realizacj^ Umowy, dotyczy to w szczegolnosci stosowanych
rozwi^zan technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeh,
programow i planow remontowych oraz inwestycyjnych jak rowniez wszelkich danych finansowo-
ksi^gowych i bilansowych Zamawiaj^cego.

§8.

Przetwarzanie Danych Osobowych

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

1.1.Zapoznat si$ z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikajqcym z Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w/sprawie ochrony
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osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporzqdzenie" lub
,,RODO"), znajduj^cym si? na stronie internetowej: http://betrans.pl/przetargi.

1.2. Zapewnia wystarczajqce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniafo wymogi wynikajqce
z obowiqzujqcych przepisow o ochronie danych osobowych oraz przepisow Rozporzqdzenia,
majqcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotyczq.

1.3. Znane s^ mu wszelkie obowjqzki wynikaj^ce z obowiqzujqcych przepisow o ochronie danych
osobowych i przepisow RODO majqcych zastosowanie, ktore zobowiqzany jest wykonywac
podmiot przetwarzajqcy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

1.4. Dopetni wszelkich obowiqzkow w stosunku do osob, ktorych dane przekazujemy oraz w stosunku
do Zamawiaj^cego wynikaj^cych z przepisow o ochronie danych osobowych i przepisow RODO.

1.5. Przekazywane przez Zamawiajqcego dane osobowe mogq bye wykorzystane wytqcznie w celach
zwiqzanych z realizacjq niniejszej Umowy.

§9.

Procedury Odbioru

1. Wykonanie Umowy zostanie potwierdzone:

a) Protokotem Odbioru Technicznego,

b) Protokotem Odbioru Koncowego Dostawy,

c) Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

2. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Dostawy do czasu podpisania
Protokohj Odbioru Koncowego Dostawy bez zastrzezeh.

3. Przedmiot Dostawy zostanie poddany odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi kohcowemu, z ktorych
zostanie sporz^dzony protokof odbioru, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgodnie
z wzorami stanowiqcymi Za^czniki nr 4 i 5 do Umowy.

4. Czynnosd odbiorowe mog^ odbywac si^ wy^cznie w dni robocze (od poniedziatku do pi^tku)
wgodzinach7.00-12.00.

5. Czynnosci odbiorowe zostan^ przeprowadzone w miejscu dostawy tj. PTS ,,Betrans" sp. z o.o.

Centrala, baza transportowa Kalisko 13, po wczesniejszym uzgodnieniu godziny i daty czynnosci

odbiorowych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - dla odbioru technicznego albo z 1 - dniowym

wyprzedzeniem - dla odbioru koncowego.

6. Celem przeprowadzenia odbioru technicznego Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu Przedmiot

Dostawy w stanie technicznym zgodnym z Umowq wraz z dokumentami wymienionymi w Zatqczniku

nrlapkt. 131 inr1bpkt,91.

7. Po dokonaniu odbioru technicznegoWykonawca przyst^pi niezwtocznie do czynnosci rejestracyjnych,
w imieniu i na rzecz Zamawiaj^cego - celem uzyskania ich dopuszczenia do ruchu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 3. Zamawiaj^cy udzieli w tym zakresie stosownych petnomocnictw dla osob
wskazanych przez Wykonawc^.

8. Wykonawca ponosi wy^qcznq i nieograniczonq odpowiedzialnosc za przygotowanie, kompletnosc
i prawicHowosc wszelkich dokumentow niezb^dnych do rejestracji ci^gnikow siodtowych/naczep
wywrotek1, zgodnie z § 2 ust. 3, jak rowniez za prawidtowosc czynnosci w post^powaniu
administracyjnym, przy uwzgl^dnieniu stanu prawnego obowiqzujqcego w dacje rejestracji.

9. Wszelkie koszty zwiqzane z rejestracj^ ponosi Wykonawca.

10. Po uzyskaniu rejestracji, zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy Wykonawca zgtosi ciqgniki siodtowe/naczepy
wywrotki1 do odbioru koncowego, dostarczajqc Zamawiajqcemu komplet dokumentow rejestrowych,
w tym w szczegolnosci dowod rejestracyjny i kart$ pojazdu, wystawione na^Zamawiaj^cego zgodnie

w
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z obowiqzujqcymi przepisami, kart? gwarancyjn^ Wykonawcy oraz kopi? prawidtowo wystawionej
faktury.

11. Zamawiaj^cy cfopuszcza odbiory cz^sciowe przeprowadzone osobno dla poszczegolnych d^gnikow
siodfowych/naczep ci^zarowych1. W takim przypadku sporzqdza si^ protokoty odbioru osobne dla
poszczegoinych jednostek.

12.Wy^cznie Protokot Odbioru Technicznego sporzqdzony bez zastrzezeri moze bye podstawq do
wystawienia faktury VAT, o ktorej mowa w § 10.

13. W okresie do dnia spisania Protokotu Odbioru Koncowego Dostawy Zamawiajqcy nie b^dzie korzystat
z pojazdow/naczep1, ktore przeszty odbior techniczny. Ryzyko przypadkowej utraty iub uszkodzenia
Przedmiotu Dostawy przechodzi na Zamawiajqcego z chwil^ spisania Protokohj Odbioru Koncowego
Dostawy.

14. Jezeli w czasie odbiom zostanq stwierdzone wady Zamawiaj^cemu przys^ugujq nast^pujqce
uprawnienia:

14.1. Jezeii wady nadaj^ si? do usuni^cia, Zamawiajqcy moze odmowic odbioru do czasu usuni^cia
wad lub usterek. W przypadku odmowy podpisania Protokotu Odbioru przez Zamawiajqcego
przekaze on Wykonawcy na pismie zastrzezenia iub wskaze wady wyznaczajqc odpowiedni
termin na ich usuni^cie, co nie wykiucza uprawnienia Zamawiaj^cego do naiiczenia kar
umownych, o ktorych mowa w § 13 ust 1 pkt 1.2.

14.2. Jezeli Wykonawca nie przystqpi do usuwania wad wwyznaczonym terminie, Zamawiaj^cy moze
zlecic usuni^cie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sqdu powszechnego.

14.3. Jezeii wady nie nadajq si? do usuni^cia, to Zamawiajqcy moze rozwiqzac Umow? ze skutkEem
natychmiastowym lub odstqpic od Umowy z winy Wykonawcy.

15. Po usuni^ciu wad lub dokonaniu niezb^dnych zmian i uzupetnien, wykonanie Przedmiotu Umowy
podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurq okreslonq w niniejszym paragrafie.

16. Za dzien dostawy uwaza si? dat^ spisania Protokotu Odbioru Koncowego Dostawy bez zastrzezen.

17.Wykonanie ustugi serwisowej w okresie gwarancyjnym zostanie kazdorazowo potwierdzone przez
Wykonawc^w Protokole Odbioru Us^ugi stosowanym przez Wykonawc?.

18. Naiezyte wykonanie obowiqzkow Wykonawcy w okresie gwarancyjnym zostanie skwitowane przez
Zamawiajqcego w Protokole Odbioru Pogwarancyjnego zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zatqcznik
nr 5 do Umowy.

19.Strony przyst^pi^ do Odbioru Pogwarancyjnego w terminie 15 dni od uptywu okresu gwarancji
wszystkich jednostek sprz^towych obj^tych Umowq.

§10.

Ptatnosci

1. Pfatnosci b?d^ dokonywane w walucie PLN przelewem z rachunku Zamawiaj^cego na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawc? w fakturze.

2. Faktury VAT b^d^ wystawione przez Wykonawc^ oddzieinie na kazdy ciqgnik siodtowy/kazdq naczep^
d^zarowq1. Podstawq wystawienia faktury Vat jest Protokot Odbioru Technicznego spisany bez
zastrzezen.

3. P^atnosc b^dzie dokonana w terminie 30 dni od dat/ spisania Protokotu Odbioru Kohcowego Dostawy
bez zastrzezen.

4. Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie si^ wystawienie faktury zawieraj^cej w szczegolnosci
prawidtowq nazw^ i adres oraz zapis, ktorego Oddziafu/Centraii dotyczy faktura, wskazanie daty
zawarcia Umowy oraz m.in. numerzamowienia lub symbol komorki realizujqcej zakup, o ile informacje
te zostaty przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Dane Zamawiaj^cego dla potrzeb
wystawianych dokumentow VAT;
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PTS ,,Betrans" sp. z o. o.

Kalisko 13,
97-400 Betchatow, skr. pocz. 98,

NIP; 769-19-76-060.

5. Faktura po uzyskaniu rejestracji zgodnie z § 2 ust. 3 zostanie niezwtocznie przez Wykonawc^
przestana na adres:

Iron Mountain Polska Sp z o. o.
ul. Czarnieckiego 122
26-617 Radom

Dot. 9

6. Faktur? uwaza si$ za dor^czonq Zamawiajqcemu z chwilq jej odbioru przez sp6}k^ Iron Mountain
Polska Sp. z o.o.

7. W przypadku woli Zamawiaj^cego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byta na inny
adres, nizwskazanypowyzej, powinien on pisemnie powiadomicotymwystawc^faktury (Wykonawc^)
dokonujqc odbioru wykonania dostawy, wskazuj^c nowy adres dor^czenia faktury. Wystosowanie
przez Zamawiaj^cego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.

8. Zamawjajqcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug zarejestrowanym
pod numerem NIP: 769-19-76-060 j upowaznia Wykonawc^ do wystawiania zgodnie z Umow^
i obowi^zuj^cymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiajqcego, z tytutu wykonania Umowy.

9. Faktura oraz faktura koryguj^ca wystawiona niezgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i/lub Umow^
spowoduje opoznienie zaptaty z winy Wykonawcy az do czasu nadestania prawidtowo wystawionej
faktury, za ktore to opoznienie nie przystugujq Wykonawcy odsetki.

10. Za dzieh dokonania ptatnosci przyjmuje si? dzieh obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego,
z ktorego wyptacane sq srodki. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada w sobot^ lub dzieh ustawowo
wolny od pracy, za termin ptatnosci uwaza si$ pierwszy dzieh roboczy nast^puj^cy po takim cfniu.

H.Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzysc Zamawiajqcego. Zamawiajqcy, na wniosek
Wykonawcy moze dokonac zaptaty za faktur^ przed terminem okreslonym w ust. 3 powyzej, przy
zastosowaniu skonta. Wartosc skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej
obowi^zujqcej u Zamawiajqcego dla przyspieszen zaptaty opartej na stopje procentowe] ustalonej
w skali roku, za kazdy dzieh 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
Zamawiaj^cego ptatnosci za faktur^ przed terminem zaptaty, Wykonawca zobowiqzany jest do
wystawienia faktury korygujqcej, uwzgi?dniajqcej wartosc skonta. Wprzypadku zmiany przepisow
Strony mog^ uzgodnic inny sposob rozliczen z tytutu zaptety przed terminem okreslonym w Umowie.

12. Wynagrodzenie moze bye zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarow i ustug.

§11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Pod rygorem zatrzymania przez Zamawiajqcego wadium i prawa odstqpienia od Umowy przez
Zamawiajqcego z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci....................

co stanowi 2% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 2 powi^kszonego o podatek VAT,
w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej albo kaucji pieni^znej.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokrydu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczeh z tytuhj gwarancji i moze bye
wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowe] albo kaucji pieni^znej,

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowe] lub
ubezpieczeniowej b^dzie nieodwolane, bezwarunkowe oraz ptatne na kazde pierwsze z^danie
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i powinno bye wystawione na Przedsi^biorstwo Transportowo-Sprz^towe ,,Betrans" spofka
z ograniczonq odpowiedzialnosci^, z/s Kalisko 13, 97-400 Betchatow. Do gwarancji zastosowanie
b^dzie miec prawo polskie a sqdem wtasdwym b^dzie s^d wtasciwy dla siedziby
Beneficjenta/ZamawiaJ^cego. Tresc gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej
akceptacji Zamawiaj^cego pod rygorem uznania braku jej dostarczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie kaucji pieni?znej zostanie
zdeponowane na rachunku bankowym Zamawiajqcego na okres zabezpieczenia. Kwota
zabezpieczenia winna zostac przekazana przez Wykonawc? na rachunek bankowy Zamawiajqcego:
PKOBP141020 1026 0000 1102 0229 8172.

5. Okres waznosd zabezpieczenia dla:

5.1. 100%wartoscizabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmuje okres od dniawniesienia
zabezpieczenia do uptywu 30-ego dnia od daty spisania bez zastrzezeh Protokotu Odbioru
Kohcowego Dostawy w zakresie wszystkich jednostek obj^tych Umowq. W przypadku, gdy termin
wykonania Dostawy nie zostanie dotrzymany Wykonawca jest zobowiqzany zapewnic ciqgtosc
zabezpieczenia, wycHuzajqc jego okres waznosci nie krocej niz do upfywu 30 " ego dnia po
przewidywanym terminie wykonania dostawy;

5.2. 15%4/ 30%5 wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmuje okres od dnia
nast^pujqcego po dniu spisania bez zastrzezen Protokofu, o ktorym mowa w pkt. 5.1. do uptywu
15 - ego dnia od daty spisania bez zastrzezen Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie pieni^znej zostanie zwrocone
Wykonawcy w nast^puj^cych terminach i wysokosciach:

6.1. 85%4 / 70%5 kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty spisania bez zastrzezeh bez
zastrzezeh Protoko^u, o ktorym mowa w pkt. 5.1.

6.2. 15%4 / 30%5kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty spisania bez zastrzezeri Protokohj
Odbioru Pogwarancyjnego.

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu Zamawiajqcy zwroci wraz z odsetkami wynikajqcymi 2 Umowy
oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym byfo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni^dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu zostanie zwrocone poprzez
zwrot oryginahj dokumentu.

8. Wykonawca zapewni waznosc i ciqgtosc wymaganego zabezpieczenia. W przypadku przedtuzenia
okresu wykonania Umowy lub okresu gwarancji, Wykonawca zobowiqzanyjest, w przypadku ztozenia
zabezpieczenia w formie niepieni^znej, dostarczyc Zamawiajqcemu na 7 dni przed zakohczeniem
terminu poprzedniego zabezpieczenia, dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na
ten przecHuzony okres powi^kszony odpowiednio o 30 dni lub 15 dni. Niedopefnienie tego obowjqzku
daje Zamawiajqcemu prawo do odst^pienia od Umowy lub jej rozwiqzania w catosci iub cz^sci lub
skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez dodatkowego informowania Wykonawcy.

9. W razie skorzystania przez Zamawiaj^cego z zabezpjeczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca zobowi^zany jest do uzupetnienia zabezpieczenia do kwoty wynikajqcej z Umowy
wterminie 14dnioddniawezwaniaWykonawcydo uzupetnieniazabezpieczenia. Niedopetnienie tego
obowiqzku daje Zamawiajqcemu prawo do odstqpienia od Umowy lub jej rozwi^zania w catosci lub
CZ$SC1.

10. W razie wielosci dtugow z tytutu niewykonania lub nienaiezytego wykonania Umowy Zamawiajqcemu
przyshjguje prawo do zaliczenia srodkow z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wed^ug
uznania Zamawiajqcego.

4 W przypadku wyboru oferty w wariancie I.
5 W pi;zypadku wyboru oferty w wariancie II.

^ \ Strona8z13

.A. C^^



Zafqcznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

§12.

Porozumiewanie si? Stron

1. Z zastrzezeniem postanowieh Umowy zobowjqzujqcych do przedstawienia okreslonych dokumentow
w innej formie, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszqce si^ lub wynikajqce
zwykonywania Umowy, wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Pisma Stron powinny powotywac si^ na tytut Umowy i jej numer. Za dat^ otrzymania korespondencji
Strony uznajq dzien przekazania korespondencji pocztq elektroniczn^ lub faksem, pod warunkiem
dor^czenia oryginatu korespondencji wformie pisemnej.

3. Korespondencj? nalezy kierowac na wskazane adresy:

Dla Zamawiajqcego:

Nazwa Firmy: PTS ,,Betrans" sp. z o.o.

Adres: Piaski 4, 97-410 Kleszczow lub

skr. poczt. 98, 97-400 Be^chatow

Telefon: 44, 737 72 00

Fax: 44/737 72 01

e-mail: sekretanat^betrans.pl

Dla Wykonawcy:

lmi$ i Nazwjsko/Nazwa Firmy:

Ad res:

Teiefon:

Fax:

e-mail:

4. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj? i upowaznionymi do odbioru Przedmiotu Umowy ze strony
Zamawiajqcego s^:

4.1.-

4.2.-

natomiast osobami odpowjedzialnymi za realizacj^ i upowaznionymi do przekazanja Przedmiotu
Umowy ze strony Wykonawcy sq:

4.3.-

4.4.-

5. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 i 4 nie wymaga
sporzqdzenia aneksu. Podstaw^ dokonania zmianyjest pisemna informacja.

6. Upowaznienie, o ktorym mowa w ust. 4, nie wymaga dodatkowych umocowah dla wskazanych osob
do podpisania Protokohj Odbioru/Zdania.

§13.

Odpowiedzialnosc

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzan wynikajqcych z Umowy, Stronom
przystuguje prawo do naliczenia nast^pujqcych kar umownych:

n^i
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1.1. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc? z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajqcego iub rozwiqzania/odst^pienia od Umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn
iezqcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajqcy ma prawo obci^zyc Wykonawc? kar^ umown^
w wysokosd 20% wartosci Umowy netto wskazanej w § 3 ust. 2.

1.2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn nielez^cych po
stronie Zamawiaj^cego, Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc Wykonawc? karq jednorazowq
w wysokosci 0,5% wartosci netto dostawy niezrealizowanej w terminie za pierwszy dzieh
opoznienia oraz w wysokosci po 0,2% wartosci netto dostawy niezrealizowanej w terminie za
drugi E kazdy koiejny rozpocz^ty dzieh opoznienia.

1.3. W przypadku opoznienia Wykonawcy w usuni^ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji
lub w wykonaniu usfug serwisowych w okresie gwarancji5 Zamawiaj^cy ma prawo obciqzyc
Wykonawc^ karami umownymi w wysokosd po 0,2% wartosci Przedmiotu Dostawy, ktorego
dotyczy opoznienie, za kazdy dzieh opoznienia, liczqc od ustaionego terminu swiadczenia.

1.4. W przypadku naruszenia obowiqzku okresionego w § 5 ust. 8 Umowy, Zamawiajqcy ma prawo
obci^zyc Wykonawc? karq umownq w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek naruszenia.

1.5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ushjg serwisowych, o ktorych mowa
w § 2 pkt 1.3, Zamawiajqcy wezwie Wykonawc^ do wykonania ustugi wyznaczajqc dodatkowy
termin. W przypadku, gdy wezwanie okaze si$ nieskuteczne Zamawiajqcemu b^dzie
przystugiwato prawo zlecenia wykonania zast^pczego na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sqdu powszechnego5.

t^czna wysokosc kar naiiczonych Wykonawcy z tytufu niedotrzymania terminu reaiizacji dostaw nje
moze wynosic wi^cej niz 20% wartosci Umowy netto. tqczna wysokosc kar umownych z tytu^u
niedotrzymania terminu realizacji dostaw i rozwiqzania/odstqpienia od Umowy nie moze wynosic
wi^cej niz 30% wartosci Umowy netto. Ograniczenia te nie dotyczq kar za opoznienie w usuwaniu
wad ujawnionych w okresie gwarancji oraz w realizacji usfug serwisowych5.

2. RoszczenEa z tytuhj kar umownych b$dq pokrywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
naieznego Wykonawcy, a po zaptacie wynagrodzenia - z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 11
Umowy na co Wykonawca wyraza zgod$.

3. Zaptacenie !ub potrqcenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku nalezytego wykonania
dostawy oraz innych zobowiqzan wynikajqcych z niniejszej Umowy.

4. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania
przekraczajqcego wysokosc zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci poniesionej szkody.

5. Obowi^zek zap^aty przez Wykonawc^ kar umownych pozostaje niezalezny tak od wysokosci
poniesione] przez Zamawiajqcego szkody, jak E niezalezny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego
braku szkody.

6. Odpowiedzialnosc Stron z tytuhj nienaiezytego wykonania lub niewykonania Umowy wyt^czaj^
zdarzenia sity wyzszej. Zdarzeniami sity wyz:szej s^ zdarzenia zewn^trzne, nag^e, niezalezne od woii
Stron, ktorych nie mozna byto przewidziec i ktorym nie mozna byte zapobiec, a ktore majq wpfyw na
wykonanie niniejszej Umowy w ten sposob, ze uniemoziiwiajq wykonanie Umowy w catosci lub
w cz^sci przez pewien okres iub definEtywnie, ktorych skufkow Strony nie mogty przewidziec ani im
zapobiec, przy czym mogq to bye w szczegolnosci okolicznosci wskazane w ust. 7.

7. Terminem ,,sita wyzsza" Strony okresiajq akty terroru, wojny wypowiedzjane i niewypowiedziane,
blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osuni^da gruntu, trz^sienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz
inne zdarzenia spefniaj^ce przestanki, o ktorych mowa w ust 6,

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

8.1. Powstanie i ustanie ,,sEty wyzszej" winno bye zgtoszone drugiej Stronie przez Stron? podlegajqc^
jej dziafaniu. Zawiadomienia - dokonane za posrednictwem korespondencji pocztowej,
kurierskiej, telefonicznej !ub faksu -winny nast^pic bez zb^dnej zwbki, nie pozniej niz w terminie
14 dni od powstania ,,si^y wyzszej".

8.2. W przypadku zgtoszenia telefonicznego nalezy niezwbcznie potwierdzic w je formie pisemnej
j przedstawic drugiej Stronie dokumentacj?, ktora wyjasnia nature i przyczyny zaistniatej sity
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wyzszej w takim zakresie, w jakim jest ona mozliwie osi^galna, w terminie do 7 dni od daty
pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej, pod rygorem utraty uprawnieh
wynikaj^cych z niniejszego paragrafu.

9. Jesliwciqgu 14dniod pisemnego powiadomienia drugiej Stronyozaistnieniusitywyzszejjejdziatanie
nie ustanie, Strony spotkajq si^ w celu podj?cia dziatah dla unikni^cia dalszego opoznienia w realizacji
Umowy.

10. Jezeli okolicznosci sity wyzszej trwajq przez okres dtuzszy niz 90 dni, Strony majq prawo rozwi^zac
Umow? z zachowaniem tygodnjowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiqzania Umowy,
o ktorym mowa w niniejszym ust^pie, b^d^ miec odpowiednie zastosowanie zapisy § 16 ust. 5.

§14.

Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Dostawy, na okres 2 lat na warunkach okreslonych
w Ofercie oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Za^cznikach nr 1 a i 1 b pkt. 1 ppkt. 1.4.

2. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie w formie odr^bnego dokumentu gwarancyjnego, ktory
zostanie wydany Zamawiajqcemu przy Odbiorze Koncowym Dostawy. Szczegotowe warunki
gwarancji i serwisu gwarancyjnego okreslone w dokumencie, o ktorym mowa w niniejszym ust^pie,
b^d^ nie gorsze niz te okreslone w Umowie.

3s. W okresie gwarancji Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonywania bezptatnych serwisow okresowych,
ktore b^dq obejmowa^y wymagane obstugi, przeglqdy jak i naprawy wynikajqce z biezqcej
eksploatacji.

4. Wykonawca zobowiqzany jest do usuni^cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji na wtasny koszt
w terminie technicznie uzasadnionym i bez zb^dnego opoznienia, jednak nie dtuzszym niz czternascie
dni od dnia powiadomienia go o ujawnieniu usterek i wad, o lie Strony nie uzgodniq innego terminu.

5. Zamawiajqcy moze dochodzic roszczen z tytutu gwarancji takze po upiywie terminu gwarancji jezeli
reklamowatwad? przed upfywem tego terminu.

6. Zgtoszenie wady (awarii, usterki, lub innej nieprawidtowosci w dziataniu) Przedmiotu Umowy
dokonywane b^dzie przez Zamawiajqcego poczt^ elektronicznq. Zapisu § 12 ust. 1 i 2 nie stosuje si$.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiaj^cy moze niezaleznie od innych
przyshjguj^cych mu uprawnieh, zlecic usuni^cie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sqdu powszechnego.

8. W przypadku koniecznosd dokonania naprawy/obstugi/przeglqdu5 w punkcie obstugi serwisowej,
koszty przejazdu lub transportu ciqgnika siodtowego/naczepy ci^zarowej w obie strony pokrywa
Wykonawca. Stacja serwisowa zobowiqzana jest do dokonania naprawy gwarancyjnej w ci£|gu 7 dni
kalendarzowych od dnia zgksszenia reklamacji.

9. Jezeli czas naprawy przekracza 7 dni od dnia zgtoszenia wady, Wykonawca zapewni Przedmiot
zamowienia zast^pczy. Wszelkie koszty z tytutu transportu, montazu itp. ponosi Wykonawca.

10. W przypadku wymiany wadliwego Przedmiotu Dostawy na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od
daty dostarczenia przedmiotu zamowienia wolnego od wad.

11. W przypadku dokonania naprawy Przedmiotu Dostawy, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas jej
dokonywania.

12. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty Protokotu Odbioru Koncowego Dostawy podpisanego
bez zastrzezeh.

§15.

Przeniesienie praw lub obowiqzkow

1. Zamawiaj^cy moze dokonac cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia dtugu na spo^ Grupy
Kapitatowej PGE lub inny podmiot zalezny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu

i0brotu oraz o sp6H<ach publicznych, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgod?.
M 1 Strona 11 z 13
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Zaiqcznik nr 3 do SIWZ - Istotne Posfanowienia Umowy

Zamawiajqcy poinformuje na pismie Wykonawc? o zamiarze przeniesienia dfugu na podmiot inny niz
wskazanywust.1, na co najmniej 7 dni przed ptanowanym przeniesieniem.

Wykonawca wyraza zgod^ na przej^de dfugu !ub Jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania
infonnacji, o ktorej mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Wykonawc^, Strony uznajq za
wyrazenie zgody na przej^cie dtugu.

Wykonawca nie moze przeniesc praw iub obowiqzkow wynikajqcych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16,

Rozwiqzanie Umowy

Zamawiaj^cy moze rozwiqzac Umow? na mocy jednostronnego oswiadczenia woii, ze skutkiem
natychmiastowym w nast^puj^cych przypadkach:

1.1. Wykonawcaopozniasj^zwykonaniemPrzedmiotu Umowypowyzej 30dnii pomimo pisemnego
wezwania ze strony Zamawiaj^cego, do prawidtowego wykonywania Umowy i okresiajqcego
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 nle przystqpit do usuwania wad w wyznaczonym termjnie lub wady lub usterki nie
nadajq si^ do usuni^cia.

1.3. Wykonawca dostarczy} towar inny niz oferowany.

1.4. Wykonawca w raz^cy sposob zaniedbuje lub narusza zobowiqzania umowne.

1.5. Wykonawca nie uzyska wymaganej rejestracji, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 z przyczyn nie
dotyczqcych Zamawiajqcego.

Zamawiajqcemu przysfuguje prawo rozwiqzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu

post^powania Wykonawcy w sposob razqco naruszajqcy postanowienia Kodeksu Post^powania dla

Partnerow Biznesowych, o ktorych mowa w § 5 ust. 2, 3 Umowy.

RozwJqzanie Umowy moze nastqpic wyt^cznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Oswiadczenie o rozwiqzaniu Umowy b^dzie skuteczne z chwilq dor^czenia Wykonawcy (dzien
rozwi^zania Umowy).

Zamawiaj^cy ma prawo rozwi^zac Umow^ wsytuacji powzi^cia informacji o prawomocnym skazaniu
za przest^pstwo o ktorym mowa:

a) w art. 165a, art. -181-188, art. 218-221, art. 228-230, art. 250a, art. 258 iub art. 270-309 ustawy
z cfnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 201 Or.
o sporcie;

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
Kodeks karny;

c) skarbowe

urz^cfujqcego cztonka organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego Wykonawcy, na etapie post^powania
zakupowego iub w trakcie reaiizacji Umowy.

W razie rozwiqzania Umowy, Strony Umowy sporz^dz^ w terminie do 7 dni od daty ztozenia
oswiadczenia o rozwi^zaniu, protokot potwierdzajqcy zakres wykonanego, a niezaptaconego
PrzedmEotu Umowy. Protoko^ b^dzie stanowic w tym przypadku podstaw^ do ostatecznego
rozliczenia Umowy, przy czym Wykonawcy nalezy si? wynagrodzenie wytqcznie za cz^sc Przedmiotu
Umowy, ktora zgodnie ze sporz^dzonym Protokotem zostata przez Zamawiajqcego odebrana bez
zastrzezeh.
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Zafqcznik nr 3 do S!WZ - Istotne Postanowienia Umowy

6. W razie rozwiqzania Umowy, cz^sc wykonanego Przedmiotu Umowy odebranego bez zastrzezen
staje si? wtasnosciq Zamawiajqcego, a Wykonawcy przystuguje roszczenie o zapfat? za niq, o ile
Zamawiajqcy nie dokonatzaptaty.

§17.

Zmiany tresci Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosd,
w postaci aneksu do Umowy, z zastrzezeniem postanowieh § 10 ust. 7 i § 12 ust. 5.

§18.

Prawo Umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umow^ zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegoinosci Kodeksu cywilnego.

§19.

J^zyk Umowy

1. J^zykiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stronjestj$zyk polski.

2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umow^ sktadane przez Wykonawc^ sporzqdzone
s^ w j?zyku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z thjmaczeniem na J^zyk polski. Odst^pstwa
od powyzszej zasady wymagajq zgody Zamawiaj^cego na pismie pod rygorem niewaznosci.

§20.

Rozstrzyganie sporow

1. Strony dotozq wszelkich starah w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporow powstafych
mi^dzy nimi w zwiqzku z Umow^, Jednakze nie dtuzej niz przez okres 30 dni od daty ztozenia drugiej
Stronie wniosku o ugod?.

2. Wszelkie spory powstate wwyniku lub dotyczqce realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane b?dq przez
wtasciwy sqd powszechny dla siedziby Zamawiajqcego.

§21.

Postanowienia koricowe

1. Niniejszq Umow^ sporzqdzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, pojednym dla kazdej
ze Stron.

2. Niewaznosc ktoregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci Umowy.

Zamawiajqcy Wykonawca

AQnles^a Pawe^yk
l<iGro<yfiit< 0/-ia^ HaiicliHWego

,,Bc^ans'ryp.^°-°>

PTS ,,Betrans" sp. z o.o. // ^^W^f

A^fcl.
r^ca prawn) Dzla| Eksploatacji Transportu Strona 13 z 13
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Zaf^cznik nr la do IPU

Specyfikacja techniczna - ci^gniki siodtowe

Marka

Typ

Lp. Wymagania techmczne Zamawiajqcego Parametry techniczne

1. DANE OGOLNE

1.1. Fabrycznie nowy, rok prociuqi 2019

1.2. Napqd na os tylniq 4x2

Model dqgnika powinien bye aktualnie wyfcwarzany przez producenta, ktorego autoryzowane stacje obsiugi znajduj^ si^ na
1,3. terenie Polskf i musi spetniac wszystkie wymagania wynikaj^ce z przepisow ruchu drogowego oraz co najmniej wymagania

Dyrekfcywy 97/68/WE w zakresie emisji spalin na dzien rejestracji pojazdu,

Podstawowa gwaranqa na okres 2 tat przy zaiozeniu przebiegu 200 tys. km w okresie trwania 2 letniej gwarancji
(w zaleznosci od tego, co nastqpi pierwsze)

^ Podstawowa gwaranqa na okres 2 lat wraz z bezpiatnymi serwisami okresowymi przy zatozeniu przebiegu 200 tys. km
w okresie trwanla 2 letniej gwarancji (w zaieznosci od tego/ co nastcipi pierwsze)

1.5. DMC pojazdu min. 18 £

1.6. Rozstaw os? min. 3600 mm

1.7. Lakier: kolor bialy

2. SILNIK

2.1. Siinik wysokoprQzny
2.2. Moc silnika mJnimium 440 KM

2.3. Pojemnosc silnika minimum 10 500 cm"
2.4. Liczba cylindrow minimum 6

3. NAP^D
3.1. Skrzynia biegow automatyczna (min, 12 biegow) !ub manualna

3.2. Mechaniczna blokada mechani2mu roznicowego

3.3. Nap^d na jednq os 4x2
3.4. Pneumatyczne - zawieszenie kabiny ze zintegrowanymi amortyzatorami

4. KABINA

4.1. Szerokosc kabiny min. 2,24 m

4.2. Kabina z podtogq z tunelem silnika

4.3 Przewodawe zdalne sterowanse zawieszeniem pneumatycznym

4.4. Zewn^trzna osfona przeciwstoneczna - potprzezroczysta zewnqtrzna ostona nad przedniq szybq

4.5. Mechanizm przechylania kabiny - mechaniczno-hydrauiiczne

4.6. Reflektory przednie halogenowe - dwuleflektorowe haiogenowe swiatia przednie z odpomymi na uderzenia kloszami

4.7, Reflektory przednie do ruchu prawostronnego

4.8, Swiatfa do jazdy dzlennej LED

4.9. Swiatta przedwmgieine - montowane w zderzaku lub w atrapie przedniej bezposrednio nad zderzakiem

4,10. Swiatta obr/sowe LED

4.11. Lusterko przednie - speinsajqce wymagania dyrketywy 2003/97/WE (dot. Pola widzenia)

4.12. Obudowa maksymainie wydszona

4.13. Wejscie do kabiny kierowcy z lewej / prawej strony

4,14. Tylna sdanka kabiny, bez okna

4.15. Podziatka pr^dkosciomierza w km/h

4.16. Lewostronny uktad kierowniczy

4,17. Kierownica wielofunkcyjna z reguiowanym potozeniem z blokadq kota kierownicy

4.18. Tapicerka foteli ~ material o podwyzszonej trwafosd demnej barwy + pokrowce na siedziska

4,19. Fotel kierowcy amortyzowany

4.20. Podgrzewany fotel kierowcy

4,21. Co najmniej jeden podtokietnjk fotela pasazera

4.22. Dolne }6zko ze standardowym matarecem oraz b!okadq

4,23. Dywaniki podlogowe, gumowe, po obu stronach

5. OGUMIENIE:

5.1. Ogumienie 1. osi - 315/80 R22,5 (2 koia), indeks nosnosd "154/156", indeks pr^dkosci "K"

5.2, Ogumlenie 2. osi - 315/80 R22,5 (2 pary kot), Endeks nosnosd "154/156", indeks prqdkosd "K"

5.3, Ogumienie zapasowe (1 koio)/ indeks nosnosd "154/156", indeks pr^dkosd "K"

5.4. Opony wielosezonowe

5.5, Grupa Goodyear

6. DODATKOWE WYPOSAZENIE:

6,1. Elektrycznte odsuwane szyby boczne

6.2. Centralny zamek drzwlowy, 2 kluczyki

6,3. Automat/czna regulaqa temperatury i klimatyzacji

6,4. Padgrzewane giowne lustro/ iustro szerokokqtne

6.5. TempomaE

Tachograf dla 2 kierowcow Siemens VDO •- cyfrowy z ostatecznq kalibracj^ zgodny z obowiqzLtjqcymi przepisami na cizEen
rejerstraql

6.7. Producent tachografu VDO



Zainstalowane urzqdzenie wraz z oprogramowaniem do zdafnego pobierania danych z tachografu cyfrowego firmy VDO z
transferem danych poprzez GPRS na serwer Zamawiajqcego realizowanym przez firmQ TEKOM

System monitoringu rejestrujqcy lokalizacj^ i czas pracy, sledzenie trasy przejazdu, parametry (^cznie z pomiarem poziomu i
6.9. zuzycia paliwa) wraz z oprogramowaniem wj^zyku polskim FirmyTEKOM ze zdalnym transferem danych na serwer

Zamawiajqcego poprzez GPRS (IJcenqa bez ograniczenia czasowego oraz licenqa na aplikacj^, licencja serwerowa).

6.10. System obslugi / serwisu pojazdu

6,11. Pistolet ze spr^zonym powietrzem, z elastycznym przewodem.

6.12. Radio, ze z^czem USB

6.13. Gtosniki

6.14. WejsdeAUX

6.15. Zamontowany zestaw Radio CB PRESIDENT JOHNNY HI + Antena PRESIDENT trwafe przytwierdzona

6.16. 2xgniazdo24V/15A

6.17. Dodatkowe ogrzewanie wodne lub powietrzne w kabinie klerowcy z regulacjq

6.18, Kofo kierownicy z regulowanq wysokosciq i pochyleniem

6.19. Ustanowienle ograniczenia prqdkosd 90 km/h

6.20. Przystawka odbioru mocy (w komplecie w raz z uktadem wywrotu)

6.21. Kolo zapasowe

6.22. Skrzynka narz^dziowa min 18 kg

7. UtOAD KIEROWNICZY

7.1. Regulowana elektronicznie lub nieregulowana pompa wspomagania uMadu kierowniczego

8. UKtAD HAMULCOWY

U. ABS, ASR, EPB lub pneumatyczny hamulec postojowy

3.2. Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej

3.3. Hamulec postojowy z akustycznym sygna}em ostrzegania

8.4. Ztqczanie uktadu pneumatycznego

8.5. Podgrzewacz do systemu rozdziatu spr^zonego powietrza

8.6. Przytqcze do napeNania spr^zonym powietrzem, z przodu

8.7. Pulsujqce swiatto hamowania, hamowanie awaryjne

9. BEZPIECZENSTWO I OZNAKOWANIE

9.1. Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa w kabinie kierowcy cfla kazdego miejsca siedz^cego

Trojkqt ostrzegawczy - 2 szt., apteczka, gasnica 2kg ABC zamocowana w kabinie kierowcy, podnosnik 12 t dostosowany do

pojazdu

9.3. 2 kliny pod kota
9.4. Naklejone 3 pasy oraz loga firmy zgodnie z instrukqq i wzorem stanowiqcym Zat^cznik 6 do IPU

9.5. Ledowe lampy ostrzegawcze prawa i lewa, pomarariczowe, umieszczone na dachu, firmy Electra, model KOM^TA

Oznakowanie pojazdu zgodnie 2 Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016r. W sprawie szczegofowych
wymagari dla transportu odpadow

10. UKtAD ZAWIESZENIA

10.1. Zawieszenie resorowane osi przedniej, pneumatyczne tylnej osi

10.2. Przewodowe sterowanie zawieszeniem pneumatycznym

11, WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

11.1. Gniazdo 24 V/15 A w kabinie

11.2. Ztqczanie uktadu elektrycznego

11.3. Zestaw przewodow (elektrycznych i pneumatycznych) przystosowanych do podlqczenia naczepy typu wywrotka
12. ZBIORNIK PALIWA

12.1. Pojemosc zbiornika paliwa minimum 550 1

12.2. Korek zamykany na klucz

12.3. Zabezpieczenie wlewu zbiornika paliwa przed wtamaniem/kradziez^ t/pu TP/NI
13. DOKUMENTAUA

Instrukcja obstugi pojazdu DTR w j^zyku polskim (do catego zamowienia dostawy nalez dostarczyc jeden dodatkowy
egzemplarz DTR)

13.2. Katalog cz^d zamiennych calego pojazdu (silnik, podwozie, nadwozie) - wersja elektroniczna

13.3. Instrukcja remontowa podzespofow pojazdu (podwozie + zabudowa) - wersja elektroniczna

Ciqgnik winien posiadac swiadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniajqcej z
obowi^zku uzyskania swiadecfcwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien adpowiadac

13.4. wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadac wymagane prawem lub przepisami dokumenty,

dokument okreslaj^cy warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, DTR, dokumenty niezb^dne do rejestracji, sporzqdzone
w j'Qzyku polskim.

13.5. Instrukqe obshigj zamontowanych dodatkowych urzqdzen wyposazenia Cjeslj wyst^puj^)

13.6. Karta gwarancyjna

:t:obowiqzuje przy ztozeniu oferty w wariancie II
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Zafqcznik nr Ib {So JPU

Specyfikacja techniczna - naczepy wywrotki

Marka

Typ

Lp. Wymagania techniczne Zamawiajqcego Parametry techniczne

1. DANEOGOLNE

1.1, Fabrycznie nowa/ rok produqi 2019

1.2. Trzy osie

Model naczepy powinien bye aktualnie wytwarzany przez producenta/ ktorego autoryzowane staqe obstugi znajdujq si^ na
terenie Polski i musi spetniac wszystkie wymagania wynikaj^ce z przepisow ruchu drogowego.

Podstawowa gwaranqa na okres 2 lat przy zatozeniu przebiegu 200 tys. km w okresie trwania 2 letniej gwaranqi
(w zaleznosd od tego/ co nast^pi pierwsze)

Podstawowa gwaranga na okres 2 lat wraz z bezptatnymi serwisami okresowymi przy zatozeniu przebiegu 200 tys. km

w okresie trwania 2 letniej gwaranq'i (w zaleznosd od tego, co nast^pi pierwsze)

1.5, Rozstaw osi 1.310/1,310 mm

1.6. Nasa wtasna max. 5.700 kg

1.7. hadownosc min. 28.000 kg

1.8 Dopuszczalny nadsk osi max. 9.000 kg

Kolorystyka naczepy; podwozie - kolor czarny, skrzynia ladunkowa - kolorjasnoszar// plandeka - kolor jasnoszary. Podwozie

moze bye ocynkowane ogniwo.

2. RAMA

2.1. Konstrukaqa stalowa spawana

2.2. Zaczep holowniczy z bolcem wykonany lub zamocowany z tylu z lewej strony o min. obdqzeniu 105 kN

2.3. SMadana oslona przeciwnajazdowa

3. UKtAD HAMULCOWY

3.1. Hamulce tarczowe

4. OGUMIENIE:

4.1. Opony wieSosezonowe 385/65 R22/5, (6 kot)

4.2. Indeks nosnosci "160"/ Indeks prqdkosci "K"

4.3. Grupa Goodyear

5. DODATKOWE WYPOSAZENIE:

5.1. Kolozapasowe

5.2. Pojemnik na koto zapasowe

5.3. Skrzynka narz^dziowa na kiucz min, 18 kg umiejscowiona pod skrzyniq ladunkowa z prawej strony

5.4. Drabina aluminiowa sktadana umieszczona pod skrzyni^ zabudowy

5.5. Zbiornik na wod^ o pojemnosci min. 9 litrow umieszczony pod skrzyniq zabudowy z [ewej strony

5.6. System stabilizagi automatycznego spuszczania powietrza podczas roztadunku

5.7. Dodatkowe ledowe swiatlo cofania

6. UKfcAD ZAWIESZENIA

6.1. Zawieszenie pneLimatyczne wszystkich osi

6.2. Os przednia podnoszona

7. ZABUDOWA

7.1. Pomost roboczy z balkonem

7.2. Kubatura catkowita min. 33 m3

7.3. Plandeka zwijana z PCV z profilem do zwijama

7,4. Zabudowa cata wykonana z afuminium

8. OZNAKOWANIE

Umieszczenie na bokach naczepy logo firmowego PTS "Betrans" sp. z o.o., oklejenie zgodnie z instrukgq i wzorem

stanowiqcym Za^cznlk nr 7 do IPU/

8,2. 2 kiiny pod kota

8.3. Po rejestracji pojazdu naklejenie numeru rejestracyjnego na klapie skrzyni zaladunkowej, numer umieszczony centalnie

9. DOKUMENTACJA

Instrukqa obstugi pojazdu DTR w j^zyku polskim (do catego zamowienia dostawy nalezy dostarczyc jeden dodatkowy
egzemplarz DTR)

9.2. Katalag cz^sci zamiennych catej naczepy wraz z elementami wyposazenia dodatkowego - wersja elektroniczna

9.3. Instrukqa remontowa podzespolow pojazdu (podwozie + zabudowa) - wersja elektroniczna

Naczepa winna posiadac swiadectwa homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniajqcej z
obowiqzku uzyskania swiadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadac

9.4. wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadac wymagane prawem lub przepisami dokumenty,

dokument okreslaj^c/ warunki gwaranqi i serwisu pogwarancYj'nego, DTR, dokumenty niezb^dne do rejestraqi, sporzqdzone
wj^zyku polskim

9.5. Instrukqe obstugi zamontowanych dodatkowych urzqdzen wyposazenia (jesli wyst^puj^)

9.6. Karta gwarancyjna

u 'obowiqzuje przy z^ozeniu oferty w wariancie II

ITA/I-
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Zafqcznik nr 3 do IPU

WZOR PROTOKOtU ODBIORU TECHNICZNEGO

Nr ./BTC/........ ,2019

Spisany w dniu ......... roku w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. w sprawie odbioru przedmiotu dostawy

dostarczonego na podstawie Umowy

1. Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele

Przedstawiciele

2. Przedmiotdostawy:
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

-jako strona odbieraj^ca:

-jako strona zdaj^ca

o numerzeVIN:
o numerzeVIN:
o numerzeVIN:
o numerze VIN:
o numerze VIN:
o numerzeVIN:
o numerzeVIN:
o numerze VIN:
o numerze VIN;
o numerzeVIN:

3. Komisja stwierdza:

4. Ustalenia komisji dotyczqcej wynikow prac:

Na tym protokot zakonczono i podpisano.

Przedstawiciele strony zdajqcej: PrzQdstawiciele strony odbierajqcej:

/nJ,
f^l

0. ^ ^



Zafqcznik nr 4 do IPU
WZOR PROTOKOtU ODBIORU KONCOWEGO DOSTAWY

Nr ....../BTC/........,2019

Spisany w dniu ............................ roku w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. w sprawie odbioru przedmiotu

dostawy dostarczonego na podstawie Umowy

1. Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele .................................... - jako strona odbieraj^ca

Przedstawiciele .................................... -jako strona zdajqca

2. Przedmiot dostawy:
2.1 .................................. o numerach nadwozia (VI N):

wraz z dokumentacjq: Dowod Rejestracyjny, Karta Pojazdu, Karta Gwarancyjna,
2.2 .................................. o numerach nadwozia (VIN):

wraz z dokumentacjq: Dowod Rejestracyjny, Karta Pojazdu, Karta Gwarancyjna,
2.3 .................................. o numerach nadwozia (VI N):

wrazzdokumentacj^: Dowod Rejestracyjny, Karta Pojazdu, Karta Gwarancyjna,
2.4 .................................. o numerach nadwozia (VI N):

wraz z dokumentacj^: Dowod Rejestracyjny, Karta Pojazdu, Karta Gwarancyjna,
2.5 .................................. o numerach nadwozia (VIN):

wraz z dokumentacjq: Dowod Rejestracyjny, Karta Pojazdu, Karta Gwarancyjna,
2.6 .................................. o numerach nadwozia (VIN);

wraz z dokumentacj^: Dowod Rejestracyjny, Karta Pojazdu, Karta Gwarancyjna,
2.7 .................................. o numerach nadwozia (VIN):

wraz z dokumentacjq: Dowod Rejestracyjny, Karta Pojazdu, Karta Gwarancyjna,
2.8 .................................. o numerach nadwozia (VIN):

wraz z dokumentacj^: Dowod Rejestracyjny, Karta Pojazdu, Karta Gwarancyjna,
2.9 .................................. o numerach nadwozia (VIN):

wraz z dokumentacjq: Dowod Rejestracyjny, Karta Pojazdu, Karta Gwarancyjna,
2.10 .................................. o numerach nadwozia (VIN):

wraz z dokumentacjq: Dowod Rejestracyjny, Karta Pojazdu, Karta Gwarancyjna,

3. Komisja stwierdza:

4. Ustalenia komisji dotyczqcej wynikow prac:

5. Rozliczenie finansowe:

tqczna wartosc za zrealizowany i pozytywnie odebrany przedmiot Umowy wynosi
netto ............................. •sd{s\own\e: .................................. zt.................. groszy).

Do powyzszej kwoty zostanie doliczony podatekVAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.
Na tym protokotzakonczono i podpisano.

Przedstawiciele strony zdajqcej: Przedstawiciele strony odbierajqcej:

^
[\~
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Zafqcznik nr 5 do IPU

WZOR PROTOKOt ODBIORU POGWARANCYJNEGO

Nr....../BTC/. .,20.

Spisany w dniu ............. roku w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. w sprawie odbioru pogwarancyjnego

przedmiotu dostawy cfostarczonego na podstawie Umowy

1. Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele

Przedstawiciele

2. Przedmiot dostawy:
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

.. -Jako strona odbierajqca:

-jako strona zdaj^ca

2.10

o numerze VIN:
o numerze VI N:
o numerze VIN:
o numerzeVIN:
o numerzeVIN:
o numerze VIN:
o numerze VIN:
o numerzeVIN:
o numerze VIN:
o numerze VIN:

3. Komisja stwierdza:

4. Ustalenia komisji dotyczqcej wynikow prac:

Na tym protokofzakonczono i podpisano.

Przedstawiciele strony zdaj^cej: Przedstawiciele strony odbierajqcej:

fm^
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Zatqcznik nr 6 do IPU - Instrukcja i wzory do wykonania oklejenia na ci^gnikach siodhwych

Na kabinie kierowcy:

Pasy na przodzie i bokach kabiny (pocz^tek zielonego pasa powinien si^ zaczynac mozliwie
blisko pod szybq czotowq)

Wymiary pasow: zielony ok. 4 cm, biaty przerwa ok. 3 cm (wykorzystac biaty kolor nadwozia),
czarny ok. 7 cm, czerwony ok. 2 cm.

nd
i>
f:i<^1U^o^ fl-
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Na bokach kabiny:

Logo Firmowe ,,Betrans" umieszczone centralnie na drzwiach z prawej i lewej strony
(wzordost^pnywformacie. cdr):

betrans
wszystko " wsz^dzie - w terminte

- kolorzielony, pantone 347, cmyk C-72 IVI-OY-100 K-43, ral 6029
- kolor czerwony, pantone 032, cmyk C-0 N1-91 Y-87 K-0, ral3002
- kolor czarny, pantone black 6, cmyk C-0 M-0 Y-0 K-100, ral 9005

o wymiarach:

Napis betrans

Wysokosc rzeczywista litery ,,b" napisu minimum 8 cm, zgodna z wzorem logo fjrmowego,
reszta powi^kszona proporcjonalnie w celu uzyskania poz^danej wjelkosci, Kazda litera
powinna stanowic osobny ksztart.

NaplS wszysth^ - wsz^dzie - w tettninfe

Wysokosc rzeczywista litery ,,w" napisu minimum 1,5 cm, zgodna z wzorem logo firmowego,
reszta powi?kszona proporcjonalnie w celu uzyskania pozqdanej wielkosci. Kazda litera
powinna stanowic osobny ksztatt.

Na kabinie z przodu nad szybq:

Logo Firmowe ,,Betrans" umieszczone z przodu na kabinie centralnie nad przedniq szybq
(wzor dost^pny w formade. cdr):

betrans
- kolor zielony, pantone 347, cmyk C-72 M-0 Y-100 K-43, ral6029
- kolor czerwony, pantone 032, cmyk C-0 M-91 Y-87 K-0, ral3002
- kolor czarny, pantone black 6, cmyk C-0 IVI-0 Y-0 K-100, ral 9005

o wymiarach:

Napis betrans

Wysokosc rzeczywista litery ,,b" napisu minimum 20 cm, zgodna z wzorem logo firmowego,
reszta powi^kszona proporcjonalnie w celu uzyskania pozqdanej wielkosci. Kazda litera
powinna stanowic osobny ksztati.

ru) ^ ^ \ ^



Zaf^cznik nr 7 do IPU - Instrukcja i wzory do wykonania oklejenia na naczepach wywrotkach

Na bokach naczepy:

Logo Firmowe ,,Betrans" umieszczone na burtach z prawej i lewej strony umieszczone okofo
200 cm od tylnej kraw^dzi skrzyni tadunkowej. (wzor dost^pny wformacie . cdr):

betrans
wszystko - wsz^tfzie - w tennlnis

- kolor zielony, pantone 347, cmyk C-72 M-0 Y-100 K-43, ral 6029
- kolor czerwony, pantone 032, cmyk C-0 1V1-91 Y-87 K-0, ral3002
- kolor czarny, pantone black 6, cmyk C-0 M-0 Y-0 K-100, ral 9005

o wymiarach:

Napis betrans

Wysokosc rzeczywista litery ,,b" napisu minimum 53 cm, zgodna z wzorem logo firmowego,
reszta powi^kszona proporcjonalnie w celu uzyskania pozqdanej wielkosci. Kazda litera
powinna stanowic osobny ksztaft.

NaplS wszystho - wsz^ffxie - w termirtie

Wysokosc rzeczywista litery ,,w" napisu minimum 8,5 cm, zgodna z wzorem logo firmowego,
reszta powi^kszona proporcjonalnie w celu uzyskania poz^danej wielkosci. Kazda litera
powinna stanowic osobny ksztatt.

Na klapie naczepy:

Numer rejestracyjny pojazdu umieszczony centralnie na klapie skrzyni zatadunkowej.

- kolor czarny, pantone black 6, cmyk C-0 n/1-0 Y-0 K-100, ral 9005

owymiarach:

Napis nr rej. Np. EBE.....

Wysokosc rzeczywista liter i cyfr napisu minimum 25 cm. Kazda litera powinna stanowic
osobny ksztatt.

h^
f^(
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Zaf^cznik nr 8 do IPU

Oswiadczenie 1

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

2. Wykonawca oswiadcza, ze zobowi^zuje si? do aktualizacj'i 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

Oswi^Uczenie ma zastosowanie d!a kontrahentow, ktorzy sq osobami prowadzqcymi iridywidualnq dziatalnosc gospodarczq

Q/ ft
y/A.


