
Zaiqcznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

§1.

Struktura Umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje si^ wykonac Przedmiot Umowy na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, ktorej
integraln^ cz^sc stanowiq nast^pujqce zatqczniki;

1. Zatqcznik nr 1 : Specyfikacja techniczna walca

2. Zatqcznik nr 2: Formularz ofertowy Wykonawcy / Protoko} z negocjacji

3. Za^cznik nr 3: Wzor Protokolu Odbioru Koricowego

2. W razie jakiejkolwiek rozbieznosci 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 tresciq zatqcznikow pierwszehstwo majq
postanowienia Umowy,

§2.

PrzedmiotUmowy

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaz Jednej sztuki walca wibracyjnego samojezdnego zgodnego ze specyfikacjq technicznq
stanowiqcq Za^cznik nr 1 do Umowy, zwanego dale] ,,Przedmiotem dostawy".

2. Przedmiot dostawy dostarczony przez Wykonawc^ musi odpowiadac wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
stanowiqcej Zatqcznik nr 1 do niniejszej Umowy, Ofercie oraz w szczegolnosci b^dzie sprawny technicznie, fabrycznie nowy
oraz wyprodukowany nie wczesniej nizw2019r. Wykonawcaoswiadcza, ze przedmiotdosfawyjestdopuszczonydoobrotu

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Przedmiof dostawy uznaje sj^ za zgodnyz danq specyfikaqq, jezeli zostanie zgodnie zjej wymogami dopuszczony do ruchu,
zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w tym zakresie.

§3.

Wynagrodzenie Umowne

1. Wynagrodzenie netto (bez VAT) za zrealizowanie Przedmiotu Umowy (wraz z roztadunkiem w magazynie Zamawiajqcego
lub w miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego) wynosi ............................................... PLN netto (stownie ztotych

.) - wartosc Umowy netto.

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

3. Wykonawca zobowiqzuje si^, ie wypetni ustawowy obowiqzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku naleznego
z tytutu wystawionych faktur obj^tych przedmiotowq Umowq. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze pochodzenie fowaru,
ktory jest przedmiotem dostawy jest legalne i wecHug jego wiedzy nie uczestniczy w tancuchu fransakcji majqcych na celu
wyfudzenie z budzetu paristwa podafku VAT.

4. Jezeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiajqcego obowiqzek podatkowy na podstawie przepisow o podatku
od towarow i ustug, kwofa naleznego podatku VAT zostanie rozliczona z Urz^dem Skarbowym przez Zamawiajqcego
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. W przypadku, gdy Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto nienalezny podatek
VAT, to Zamawiajqcy dokona obnizenia tego wynagrodzenia o kwof? podatku VAT, ktorq obowiqzany jest rozliczyc
zamiast Wykonawcy na podstawie przepisow o podatku od towarow i uslug.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powi^kszone o nalezny podafek VAT, stanowi calkowite wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy z tytufu wykonania wszelkich zobowiqzah okreslonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwiqzane z realizacjq Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty ubezpieczenia, optat celnych, koszty transportu,
itp.

§4.

Termin i miejscewykonania Umowy

1. Wykonawca dostarczy Przedmiot dostawy nie pozniej niz do dnia 29.11.2019r.
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2. Przedmiot dosfawy zostanie dostarczony do; PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Oddziat Rogowjec - teren Elektrowni Opole,

45-920 Opole ul. Elektrownlana 25. Zmiana mjejsca wykonania Umowy wymaga akceptacji Zamawiaj'qcego wyrazonej
w drodze e-mail.

3. Za dzien dostawy uwaza si? dat? spisania protokolu Odbioru Kohcowego bez zastrzezen, zgodnie z § 8.

§5.

Wykonywanie Umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje si? do wykonywania Przedmiofu Umowy z najwyzszq starannoscjq, zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci odpowiada za jakosc i terminowosc wykonania Umowy,

2. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnosc w sposob odpowiedzialny, w swojej dziatalnosci przesfrzega przepisow
prawa, w tym w szczegolnoscj przepisow dotyczqcych przeciwdziatania korupqi, praniu pieni^dzy j finansowaniu terroryzmu,
przepisow dotyczqcych przestrzegania praw pracowniczych, przepisow dotyczqcych przestrzegania zasad bezpieczehstwa
i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisow w zakresie ochrony mienia oraz
przepisow ochrony ^rodowiska oraz doktada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich pracownikow, wsp6?pracownik6w,
podwykonawcow lub osob przy pomocy kforych b?dzie swiadczyc ustugi na rzecz Spotek GK PGE
w powyzszym zakresie.

3. Wykonawca oswiadcza, Jz zapoznat si^ z tresciq ,,Kodeksu Post^powania dia Partnerow Biznesowych Spotek GK PGE"
(rhttDS://betrans.pl/przetarc[i/przvdatne-do)<umentv') i jako Partner Bjznesowy Spolki GK PGE w rozumieniu tego kodeksu, w
sprawach zwiqzanych z reaiizacjq umow na rzecz Spotek GK PGE, przestrzegac b?dzie okreslonych tam standardow
prawnych i etycznych, i dolozy wszelkiej starannosci, aby jego pracownicy, wspotpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy
pomocy ktorych b?dzie swiadczyc dostawy przesfrzegali tych standardow.

-4. W razie zgfoszenia przez PTS ,,Betrans" sp. z o.o. jakiejkolwiek wqtpliwo§cj dotyczqcej przestrzegania przez Wykonawc?,

jego pracownikow, wspolpracownikow, podwykonawcow lub osob przy pomocy ktorych b?dzie swiadczyc dostawy zasad
okreslonych w ust^pach powy^ej, Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majqce na celu ich usuni^cie.

5. Wykonawca zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajqcego o wszystkich zdarzeniach faktycznych
i prawnych majqcych lub mogqcych miec wpfyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym o wszcz?ciu wobec niego
post^powania egzekucyjnego, upadtosdowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

6. Wykonawca zobowiqzuje si^ nie zatrudniac pracownikow Grupy Kapitatowej Polsksej Grupy Energetycznej (GK PGE)
w tym Spotek zaleznych, a w szczegolnosci pracownikow Zamawiajqcego i Jego Oddzialow przy realizacji Przedmiotu
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej w formie pisemnej, przy czym zakaz dofyczy zarowno zawarcia
umowy o prac^ lub innej umowy cywiinoprawnej - nazwanej lub nienazwanej, na podstawie kt6rej swiadczona jest praca.
W razie naruszenia tego obowiqzku Zamawiajqcy moze naliczyc Wykonawcy kar^ umownq w wysokosd 5.000 z\ (pi?c
tysi^cy ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek.

7. Wykonawca zobowiqzuje sj^, iz zapis dotyczqcy zakazu zatrudniania pracownikow Zamawiajqcego, o ktorym mowa
w ust. 6, zosfanie wprowadzony rowniez do Umow zawieranych przez Wykonawc? z podwykonawcami.

8. Wykonawca nie moze zlecic wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego cz^sci podwykonawcom bez uprzedniej zgody
Zamawjajqcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

9. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc Zamawiajqcemu zamowiony towar w mlejsce wskazane przez Zamawiajqcego.

§6.

Poufnosc

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzielaniem lub wykonywaniem zamowienia, w fym rowniez tresc
j warunki Umowy, majq charakter poufny i mogq bye zarowno w trakcje, jak i po wykonaniu zamowienia, udost^pniane
osobom trzecim jedynie za zgodnq wolq Stron, przy czym Zamawiajqcy ma prawo ujawnic wszelkie informacje dotyczqce
warunkow i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamowienia PGE Polskiej Grupie Energetycznej S,A., przez wzglcjd
na zakres isfniejqcego powiqzania kapitatowego, oraz innym Spolkom GK PGE, W przypadku powierzenia przez
Zamawiajqcego innemu podmiotowi czynnosci zwiqzanych z przetwarzaniem danych zwiqzanych z zawartym Zamowieniem,
Zamawiajqcy jest uprawniony ujawnic temu podmiofowi wszelkje informacje, o ktorych mowa w niniejszym usf?pie.

2. Wykonawca oswiadcza, iz w zwiqzku z posladaniem przez PGE Polskq Grup? Energetycznq S.A. - podmiot dominujqcy
w stosunku do Zamawiaj'qcego - statusu spofki publicznej, wyraza zgod^ na podawanie do publicznej wiadomosci informacji
dotyczqcych przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporzqdzeniu wfasciwego mjnistra w sprawie informacji
biezqcych i okresowych przekazywanych przez emitentow papierow wartoscjowych oraz warunkow uznawanla

za rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa paristwa 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 informacyjnych wynikajqcych z ustawy o ofercie publicznej j warunkach
wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych jak i rownle.

^.Ch^ /"
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obowiqzkow Jnformacyjnych wynikaj'qcych z Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia2014 roku wsprawie naduzyc na rynku (rozporzqdzeniewsprawie naduzyc na rynku) oraz uchylajqcego dyrektyw^
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124M/E i 2004/72/WE.

3. Zamawiajqcy ma rowniez prawo udost^pnic odpowiednie infomnacje podmiotom trzecim, gdy obowiqzek taki wynika
z przepisow prawa lub gdy jest to potrzebne dla wlasciwej eksploataq'i, remontu lub modernizacji urzqdzeh Zamawiajqcego.

4. Z zastrzezeniem ust 1-3, zadna ze Stron nie b^dzie wykorzystywac bez pisemnej zgody drugiej Strony zadnych dokumentow
ani informacji zwjqzanych z Umowq otrzymanych w trakcie realizacj'i Umowy od drugiej Strony do celow innych niz realizacja
Umowy oraz korzystania z przedmiotu Umowy a takze jego konserwacji, remontu, naprawy, modernizacji, rozbudowy.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie moze wykorzystac jakichkolwiek danych dotyczqcych Zamawiajqcego
dla innych celow, niz zwiqzanych bezposrednio z realizacjq Umowy, dotyczy to w szczegoinosci stosowanych rozwiqzah
technicznych, technologicznych, organ izacyj'nych, administracyjnych, zamierzeh, programow i planow remontowych oraz

jnwestycyj'nych jak rowniez wszelkich danych finansowo-ksi?gowych i bilansowych Zamawiajqcego.

§7.

Ochrona danych osobowych

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

1. Zapoznat si^ z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikajqcym z Rozporzqdzenia Parlamentu
EuropeJskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnsa 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46A/VE (dale] ,,Rozporzqdzenie" lub „ RODO"), znajdujqcym si$ na stronie internetowej: http://betrans.pl/przetargi

2. Zapewnla wystarczajqce gwaranqe wdrozenia odpowiednich srodkow technjcznych i organizacyjnych, aby
przetwarzanie danych osobowych spelniato wymogj wynikajqce z obowiqzujqcych przepisow o ochronie danych
osobowych oraz przepisow Rozporzqdzenia , majqcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotyczq,

3. Znane sq mu wszelkie obowiqzki 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,

4. Dopetnif wszelkich obowiqzkow w stosunku do osob, ktorych dane przekazujemy oraz w stosunku do Zamawiajqcego
wynikajqcych z przepisow o ochronie danych osobowych i przepisow RODO.

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

6. Wobecosob i reprezentantow/ ktorymi postuguje si^ podczas realizacji postanowien niniejszej Umowy/

spetni w imieniu Zamawiajqcego obowiqzek informacyjny PTS ,/Betrans'/ sp. z o.o. (zgodnie z art. 14

RODO), znajduj^cy si^ na stronie internetowej: http://betrans.ol/przetarRJ. Przedmiotowy obowiqzek
b^dzie wypetniany takze wzgl^dem kazdej nowej osoby i reprezentanta/ ktorego dane sq lub majq bye
przekazane PTS ,,Betrans// sp. z o.o.

§8.

Procedury Odbioru

1. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmlotu Umowy do czasu podpisania Protokofu Odbioru Koricowego
bezzasfrzezen.

2. Przedmiot Umowy zostanie poddany odbiorowi kohcowemu, z ktorego zostanie sporzqdzony protokol odbioru kohcowego,
w formie pisemnej, w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla
Zamawiajqcego) zgodnie z wzorem stanowiqcymi zafqczniki nr 3 do Umowy.

3. Czynnosci odbiorowe mogq odbywac si^ wy^cznie w dni robocze (od poniedziatku do piqtku) w godzinach 7.00 -12.00,

4. Czynnosci odbiorowe zostanq przeprowadzone w miejscu dostawy, o ktorym mowa w §4 ust. 2, po wczesniejszym

uzgodnieniu godziny i daty czynnosci odbiorowych z co najmnie] 2-dniowym wyprzedzeniem dla odbioru kohcowego.

5. Celem przeprowadzenia odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu kompletny pojazd w stanie technicznym zgodnym
z Umowq wraz z nast?pujqcymi dokumentami:

1. Instrukcjq obsfugi jednostki sprz^towej wj^zyku polskim;

2. Instrukcjq obslugi zamontowanych dodatkowych urzqdzeh wyposazenia;

3. Katalogiem stosowanych cz^sci zamiennych;
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6. Wytqcznie Protoko^ Odbioru Kohcowego sporzqdzony bez zastrzezeh moze bye podstawq do wystawienia faktury
Vat, o ktorej mowa w § 9.

§9.

Ptatnosci

1. Ptetnosci b?dq dokonywane w walucie PLN przelewem z rachunku Zamawiajqcego na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawc^ w fakturze.

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

3. Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie si^ wystawienie faktury zawierajqcej w szczegolnosci prawidtowq nazw?
i adresorazzapis, ktorego Oddziatu/eentFatidotyczyfaktura.wskazaniedatyzawarcia Umowyorazm.in. numerzamowienia

lub symbol komorki realizujqcej zakup, o ile informacj'e te zosta}y przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury.
Dane Zamawiajqcego dla potrzeb wystawianych dokumentow VAT:

PTS ,,Betrans" sp. z o. o. Oddziat Rogowiec z siedzibq w Rogowcu

PTS ,,Betrans" sp. z o.o.

Kalisko 13
97-400 Betchatow,

NIP: 769-19-76-060.

4. Faktura wraz z Protokotem Odbioru Kohcowego zastanie dostarczona na adres;

IRON MOUNTAIN Polska Sp. z o.o.
ul. Czarnieckiego 122

26-617Radom

Dot. 09

5. W przypadku woli Zamawiajqcego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byte na inny adres, niz wskazany
powyzej, powinien on pisemnie powiadomic o tym wystawc^ faktury (Wykonawc^) dokonujqc odbioru wykonania ustugi,
wskazuj'qc nowy adres dor^czenia faktury. Wystosowanie przez Zamawiajqcego pisma w tym trybie nie stanowi zmlany
Umowy.

6. Zamawiajqcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow j uslug zarejestrowanym pod numerem
NIP: 769-19-76-060 i upowaznia Wykonawc? do wystawiania zgodnie z Umowq i obowiqzujqcymi przepisami faktur bez
podpisu Zamawiaj^cego, 2 tytulu wykonania Umowy.

7. Faktura oraz faktura korygujqca wystawiona niezgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i/lub Umowq spowoduje opoznienie
zaptaty z winy Wykonawcy az do czasu nadesfania prawidtowo wystawionej faktury, za ktore to opoznienie nie przyslugujq
Wykonawcy odsetki.

8. Za dzieh dokonania ptatnosci przyjmuje si^ dzieri obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego, z ktorego wyptacane
sq srodki. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada w sobot? lub dzien ustawowo wolny od pracy, za termin ptatnosci uwaza
si? pierwszy dzieh roboczy nast^pujqcy po takim dniu.

9. Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzysc Zamawiajqcego. Zamawiajqcy, na wniosek Wykonawcy
moze dokonac zaplaty za faktur^ przed terminem okreslonym w ust. 2 powyzej, przy zastosowaniu skonta. Wartosc skonta
wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowjqzujqcej u Zamawiajqcego dla przyspieszen zaptaty opartej
na stopie procentowe] usfalonej w skali roku, za kazdy dzien wczesniejszej zapfaty w stosunku do terminu okreslonego
w Umowie i zaakceptowanej przez Wykonawc^ poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspjeszenia zaplaty.
Zamawiajqcy zasfrzega, iz mozliwosc dokonania zap}aty za faktur? przed terminem b^dzie uzalezniona od sytuacji
ekonomiczno-finansowej Zamawjajqcego. W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego ptatnosci za faktur^ przed
terminem zaptaty na Wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowiqzany jest do wystawienia faktury korygujqcej,
uwzgl^dniajqcej wartosc skonta.

10. Wynagrodzenie maze bye zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosd, o ktorym mowa w art. 108a
ustawy o podatku od towarow i usfug.

§10.

Porozumiewanie si^ Stron

1. Z zastrzezeniem postanowien Umowy zobowiqzuj'qcych do przedstawienia okreslonych dokumentow w innej formie,

wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszqce si$ lub wynikaj'qce z wykonywania Umowy, wymagajq formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Pisma Stron powinny powolywac si? na jej numer. Za dat? otrzymania korespondenqi Strony uznajq dzieri przekazania
korespondencji pocztq elektronicznq lub faksem, pod warunkiem dor^czenia oryginalu korespondencji w formie pisemnej.
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• 3. Korespondencj? nalezy kierowac na wskazane adresy:

3.1. DlaZamawiajqcego:

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

Adres: Piaski 4, 97-410 Kleszczow lub 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98

Telefon: 44/7377200

Fax: 44/737 72 01

e-mail: sekretariat@betrans.pl

3.2. Dla Wykonawcy:

Imi? i Nazwisko/Nazwa Firmy:

Ad res:

Telefon:

Fax:

e-mail:

4. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj? i upowaznionymi do odbioru przedmiotu Umowy ze strony Zamawiajqcego sq:

1. -........................................................... tel.: ..........................................

2. -........................................................... tel.: ..........................................

natomiast osobami odpowiedzialnymi za realizacj^ i upowaznionymj do zdania przedmjotu Umowy ze strony Wykonawcy
sq:

3. ............................................................tel.:

4. ............................................................tel.:

5. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w usf. 3 i 4 nie wymaga sporzqdzenia aneksu.

Podstawq dokonania zmianyjest pisemna informacj'a.

6. Upowaznienie, o ktorym mowa w ust. 4, nie wymaga dodafkowych umocowan dla wskazanych osob do podpisania Protokotu
Technicznego/Kohcowego.

§11.

Odpowiedzialnosc

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wy!<onania zobowiqzah wynikajqcych z Umowy, Stronom przysfuguje prawo

do naliczenia nast^pujqcych kar umownych:

1.1 W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc^ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego lub odstqpienia od
Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc
Wykonawc? karq umownq w wysokosci 20% wartosci Umowy netto wskazanq w § 3 ust. 1;

1.2 W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc?, z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego, Wykonawca ma

prawo obciqzyc Zamawiajqcego karq umownq w wysokosci 20% wartosci Umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 ;

1.3 W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn nielezqcych po stronie Zamawiajqcego,
Zamawiaj'qcy ma prawo obciqzyc Wykonawc? karami umownyml. Karqjednorazow^ w wysokosci 10% wartosci netto
dostawy niezrealizowanej w terminie za pierwszy dzien opoznienia oraz w wysokosci po 0,2% wartosci netto dostawy
niezrealizowanej w terminie za drugi i kazdy kolejny rozpocz^ty dzieh opoznienia;

1.4 W przypadku opoznienia Wykonawcy w usuni^ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancjj i r^kojmi Zamawiajqcy
ma prawo obciqzyc Wykonawc? karami umownymi w wysokosci po 0,2% wartosci netto umowy okreslonej w § 3 ust. 1
za kazdy dzien opoznienia, liczqc od ustalonego terminu usuni^cia wad;

1.5 W przypadku naruszenia obowiqzku okreslonego w § 5 ust. 8 Umowy, Zamawiajqcy ma prawo obcjqzyc WykonawcE?
karq umownq w wysokosci 1 0 000 zf za kazdy przypadek naruszenia.
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tqczna wysokosc kar naliczonych Wykonawcy z tytulu niedotrzy mania terminu realizacji dostaw nie moze wynoslc wi^cej niz
20% wartosci Umowy netto. tqczna wysoko^c kar umownych z tytutu niedotrzymania terminu realizaqj dostaw i rozwiqzania
odstqpienia od Umowy nie moze wynosic wi^cej niz 30% wartosci Umowy netto. tqczna wysokosc kar naliczonych
Wykonawcy z tytutu opoznienia w usuwaniu wad ujawnionych w okresie r^kojmi lub gwarancji nie moze wynosic wi^cej niz
20% wartoscl Umowy netto.

2. Roszczenia z tytutu kar umownych b$dq pokrywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgod^.

3. Zaptacenie [ub potrqcenie kar umownych nie zwafnia Wykonawcy z obowiqzku wykonania dostawy oraz nalezytego
wykonania zobowiqzari wynikajqcych z niniejszej Umowy.

4. Strony zastrzegajq prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przekraczajqcego wysokosc
. zastrzezonych kar umownych, do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

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

6. Odpowiedzialnosc Stron z tyfutu nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy wytqczajq zdarzenia sify wyzszej.
Zdarzeniami sity wyzszej sq zdarzenia zewn?trzne, nagte, niezalezne od wolj Stron, ktorych nie mozna byto przewidziec
i ktorym nie mozna bylo zapobiec, a ktore majq wptyw na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposob, ze uniemozliwiaj'q
wykonanie Umowy w catosci lub w cz^sci przez pewien okres lub definitywnie, kforych skutkow Strony nie mogty przewidziec
ani im zapobiec, przy czym mogq to bye w szczegolnosci okolicznosci wskazane w ust. 7.

7. Terminem ,,site wyzsza" Strony okreslajq akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania,

zamieszki, epidemie, osuni^cia gruntu, trz?sienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spelniajqce przestanki,

o ktorych mowa w ust. 6.

8. Obowiqzkj Strony doswiadczajqcej dzia}ania sity wyzszej sq nast^pujqce:

8.2 Powstanie i ustanie ,,sity wyzszej" winno bye zgfoszone drugiej Stronie przez Strong podlegajqcq jej dziataniu.
Zawiadomjenia - dokonane za posrednictwem korespondencji pocztowej", kurierskiej, telefonicznej lub faksu - winny

nastqpic bez zb^dnej zwtoki, nie pozniej niz w terminie 14 dni od powstania ,,s\\y wyzszej";

8.3 W przypadku zgtoszenia telefonicznego nalezy niezwfocznie potwierdzic w je formie pisemnej i przedstawic drugiej
Stronie dokumentacj^ i, ktora wyjasnia nature i przyczyny zaistniatej sity wyzszej w takim zakresie, wjakim jest ona
mozliwje osiqgalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu sHy wyzszej,
pod rygorem utraty uprawnjen wynikajqcych z ninjejszego paragrafu.

9. Jesli w ciqgu 14 dni od plsemnego powiadomienia drugiej Strony o zaisfnieniu sily wyzszej jej dzialanje nie ustanie, Strony
spotkaj^ si? w celu podj^cia dziaian dla unikni^cia dalszego opoznienia w realizacji Umowy.

10. Jezeli okolicznosci sily wyzszej trwajq przez okres dtuzszy niz 90 dni, Strony majq prawo rozwiqzac Umow^
z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§12.

Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy wraz przeglqdami gwarancyjnymi, na okres
i na warunkach okreslonych w Ofercie.

2. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie w formie odr^bnego dokumentu gwarancyjnego, ktory zostanie wydany
Zamawiajqcemu przy Odbiorze Kohcowym. Szczegotowe warunki gwarancji 1 serwisu gwarancyjnego okreslone
w dokumencie, o ktorym mowa w niniejszym ust^pie, b^dq nie gorsze niz te okreslone w Umowie.

3. Wykonawca zobowiqzany jest do usuni^cia wad stwjerdzonych w okresie gwarancji i r^kojmi w terminie technicznie
uzasadnionym i bez zb^dnego opoznienia, jednak nie dtuzszym niz siedem dni od dnia powiadomienia go o ujawnieniu
usterek i wad, o ile Strony nie uzgodniq innego terminu.

4. Zamawiajqcy maze dochodzic roszczeh z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu gwarancji jezeli reklamowat wad? przed
uptywem tego terminu.

5. Zgtoszenje wady (awarii, usterki, lub innej nieprawidtowosci w dzialaniu) Przedmiotu Umowy dokonywane b^dzie przez
Zamawiajqcego pisemnle, faksem lub pocztq elektronicznq. Za dat? dor?czenia zgtoszenia faksem lub pocztq elekfronicznq
Sfrony uznajq dzieh przekazania korespondencji pocztq elektronicznq lub faksem.

6. Wykonawca zobowiqzuje si^ do dokonania na wlasny koszt usuni^cia wad Przedmiotu Umowy, ujawnjonych przez
Zamawiajqcego w okresie gwarancji.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajqcy moze niezaleznie od innych przyslugujqcych mu
uprawnieri, zlecic usuni?cie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sqdu powszechnego.

fr]



Za^cznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

8. W przypadku koniecznosci dokonania naprawy w punkcie obslugi serwisowej, koszty przewozu pojazdu w obie strony
pokrywa Wykonawca. Stacja serwisowa zobowiqzana Jest do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciqgu 7 dni
kalendarzowych od dnia zgloszenia reklamacji.

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

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

11. W przypadku dokonania naprawy Przedmiotu dostawy, fermin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas jej dokonywania.

12. Okres gwarancji oraz r^kojmi rozpoczyna swoj bieg od daty protokotu odbioru kohcowego.

13. Naprawy i serwis gwarancyjny b^dzje realizowany w siedzibie Zamawiajqcego [ub miejscu eksploataq'j waica - 45-920
Opole ul. Elektrowniana 25 (teren Eiektrowni Opole), z zastrzezeniem ust. 8.

§13.

Przeniesienie praw tub obowiqzkow

1. Zamawiajqcy moze dokonac cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia dlugu na spotk? Grupy Kapifatowej 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 obrotu oraz o spotkach publicznych, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgod$.

2. Zamawiajqcy poinformuje na pismie Wykonawc^ o zamiarze przeniesiema dlugu na podmiot inny niz wskazany w ust.1,
na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

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

4. Wykonawca nie maze przeniesc praw lub obowiqzkow wynikajqcych z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajqcego wyrazonej w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci.

§14.

Rozwiqzanie Umowy

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

1.1. Wykonawca opoznia si^ z wykonaniem Przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajqcego,
do prawidtowego wykonywania Umowy i okresiajqcego ostateczny termin wykonania Przedmiofu Umowy, nie wykonuje
go bqdz wykonuje w sposob, ktory daje uzasadnione przypuszczenie, iz nie wykona Umowy w umowionym terminie;

1.2. Wykonawca nie przystqpit do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub wady lub usterki nie nadajq
si? do usuni^cia;

1.3. Wykonawca dostarczyf towar inny niz oferowany;

1.4. Wykonawca w razqcy sposob zaniedbuje iub narusza zobowiqzania umowne.

1.5. Wykonawca zostat pozytywnie zweryfikowany w zakresie ryzyka uczestnictwa podmiofu w wy^udzeniach podatku VAT.

2. Zamawiajqcy maze rozwiqzac niniejszq Umow^ na podstawie oswiadczenia w przypadku gdy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajqcego wykonanie Umowy nie iezy wjego interesie.

3. Rozwiqzanie Umowy maze nastqpic wyfqcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie o rozwiqzaniu
Umowy b^dzie skuteczne z chwilq dor^czenia Wykonawcy.

4. Zamawiajqcy ma prawo odstqpic od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym a takze w sytuacji
powzi^cia informacji o prawomocnym skazaniu za przest^pstwa okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych z uwzgl^dnieniem zapisu art. 133 ust. 4 fejze ustawy urz^dujqcego cztonka organu zarzqdzajqcego lub
nadzorczego Wykonawcy, na etapie post^powania zakupowego lub trakcie realizacji Umowy.

§15.

Zmianytresci Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu
do Umowy, z zastrzezeniem postanowieh § 9 ust. 5 i § 10 ust. 5.
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§16.

Prawo U mow/

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq zastosowanje majq odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

§17.

J?zyk Umowy

1. J^zykiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest j'^zyk polski,

2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umowq sktadane przez Wykonawc^ sporzqdzone sq w j^zyku obcym, Wykonawca
dostarczy je wraz z tiumaczeniem na j^zyk polski. Odst^pstwa od powyzszej zasady wymagaj^ zgody Zamawiajqcego na
pjsmie pod rygorem niewaznosci.

§18.

Rozstrzyganie sporow

1. Sfrony dotozq wszelkich starah w ce!u polubownego rozstrzygania wszelkich sporow powstafych mi?dzy nimi w zwiqzku
z Umowq, jednakze nie dluzej niz przez okres 30 dni od daty ztozenia drugiej Stronje wniosku o ugod^,

2. Wszelkie spory powstale w wyniku lub dotyczqce reafizacji niniejszej Umowy rozstrzygane b^dq przez sqd powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego.

§19.

Postanowienia koricowe

1. NinJejszq Umow^ sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

2. Njewaznosc ktoregokolwiek z postanowjen Umowy nie powoduje niewaznosci Umowy.

Zamawiajqcy Wykonawca

Pr;Gdsle':ioretwTnFi?Gnttawo-SpTO{owe

^^''.^^^-.^^m^^

WICEF^F^ Pi^^,,:,^!-: .
Dyrektor as. ^an^o^iiidn-sov/ycn'

PTSYBetrans"scUz(y.o.

Ag^w^kc. Pawebfyyk
Kferc..'/'ii« Dziaiu Handlc^ego



Zalqcznik nr 1 do IPU - Specyflkacja techniczna walca wibracyjnego samojezdnego

Walec wibracvinv dla PTS Betrans Sp. z 0,0,

Rok produkcji:

Marka:

Typ:

L.p.

1.

1.1

1,2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4,3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

JWAGA

Minimalne parametry techniczne i wyposazenie wymagane przez Zamawiaj^cego

Dane ogoine:

ft/alec wibracyjny - fabrycznie nowa , rok produkcji 2019

nasa ekspfoatacyjna - min 11 000 kg - max 13 800 kg

izerokosc catkowita walca - max 2 300 mm

izerokosc b$bna - min 2100 mm

'vysokosc catkowita walca - max 3150 mm

Itugosc catkowita - max 6 000 mm

lacisk na b?ben - min 6300 kg

:dolnosc pokonywania wzniesien - min 50%

iilnik:

vysokopr^zny, chtodzony ciecz^ o mocy netto minimum 97 RW (SAE J1349/ISO 9249) o emisji spalii
:godnej z normami obowi^zuj^cymi w Polsce i UE

irzqdzenie utatwiajqce rozruch silnika w temperaturach pon. - 20°C

Itr powietrza wst^pny, odpylacz typu cyklon

Jkfad nap?dowy i jezdny;

ap?d hydrauliczny na obie osie - osobny na b?ben i osobny do kot pneumatycznych

akres pr?dkosci 0-11 km/h

gumienie speiniajqce nast^pujqce parametry; rozmiar 23,1 x 26, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2019r.

^abina wyposazona w:

^OPS/FOPS

limatyzacja i wentylacja

iezalezne ogrzewanie spalinowe kabiny zasilane ze zbiornika gtownego maszyny, (preferowane Eberspache
opuszcza si$ Webasto)

mortyzowany, regulowany fotel z pasami bezpieczenstwa

swietlenie wewn^trzne

ycieraczki i spryskiwacze z przodu i tytu

reflektory przednie i 4 reflektory tylne - lecfowe, rozmieszczone ponizej Ijnij dachu,

lonitoring cofania; kamera szerokokntna + ekran LCD

//a lusterka zewn^trzne

adioodtwarzacz

itona przeciwstoneczna

oziom hafasu na stanowisku operatora wg ISO 6396 - nieprzekraczaj^cy 73 dB(A).

Parametry
techniczne

y Strona 1 z 3

^
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5

5.1

5,2

5.3

5.4

5.5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6,6

7

7.1

7.2,

7.3,

7.4,

7.5.

7.6.

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

UWAGA

9.

10.

/Vyposazenie robocze:

valec wibracyjny z b^bnem gtadkim wyposazony w zgarniaka oraz naktad!<( okotkowane, demontowane

^arametry wibracji w dwoch zakresach

;z$stotliwosc - min 30Hz

implituda: niska ~ min 0,9 mm; wysoka - min 1 ,8 mm

iita zag^szczania; niska -140 kN; wysoka - min 290 RN

Jkfad elektryczny:

lapi^cie 24V

alternator60A

)ojemnosc akumulatora - min 1 20Ah

;ygnat dzwi^kowy

iygnat dzwi?kowy cofania

;wiaUo ostrzegawcze maszyny wolnobieznej

Vyposazenie:

ystem monitoringu rej'estmjqcy lokalfzacj? i czas pracy, sledzenie trasy przejazdu, parametry (Hcznic
: pomiarem poziomu paiiwa) wraz z oprogramowaniem w J^zyku polskim Firmy TEKOM ze zdalnym transferenr
fanych na serwer Zamawiaj^cego poprzez GPRS (licenq'a na oferowanego walca bez ograniczenia czasowegc
iraz licencja na aplikacj?, licencja serwerowa)

ipteczka, trojkqt ostrzegawczy

ablica wyrozniajqca maszyny wolnobieznej

•asnice 6 kg ~ szt 2, zamonfowane w tatwo dost^pnym miej'scu

estaw narz?dzi operatora niezb^dnych podczas eksploatacji walca

biornik paliwa min 2401 z zabezpieczeniem wlewu paliwa przed wtamaniem oraz siatk^uniemozfiwiaj^cqzlanii
aliwa; zabezpieczenie typu TPNI

>okumentacja dla oferowanego walca zawieraj^ca;

istrukcj^ eksploatacji walcg, ogrzewania, klimatyzacji, silnika i innych zamontowanych podzespotov
porzqdzon^zgodnie z § 58, 59 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziemika 2008 r. w sprawie
asadniczych wymagan dla maszyn wj?zyku polskim (2 egzemplarze)

atalog cz^sci zamiennych walca, ogrzewania, klimatyzacji, silnika i innych zamontowanych podzespotow - ^
gzemplarze, (preferowany w wersji elektronicznej)

istrukcj$ remontowqwalca - 2 egzemplarze

3i^zk$ gwarancyjn^ na maszyn$ i je] podzespoty oraz dodatkowe wyposazenie.

sklaracj? o spehieniu warunku zqdanego w specyfikacji putapu hatasu w kabinie operatora (dotyczy przypadku,
dy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej publikacji),

ikiaracj? zgodnosci ,,WE"" sporz^dzonq zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Jnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagah dla maszyn oraz Rozporz^dzeniem Minjstra
3spodarki z dnia 21. 12.2005r. w/s zasadniczych wymagah dla urz^dzeri uzywanych na zewnqtrz pomieszczeri
zakresie emisji halasu do srodowiska.

lementy deski rozdzielczej (wskazniki, kontrolki, przet^czniki) oraz elementy sterowania opisane
'j?zyku polskim (ewentualnie piktogramy).

/alec powinjen by6 oznakowany zgodnie z § 56 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziemika
308 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn, w tym znakiem ,,CE". Wszystkie opisy na maszynie i j'ej
3dzespotach, dotyczqce bezpieczehstwa pracy i prawidtowej eksploatacjf wykonane wj^zyku polskim.

kres gwarancji: minimum 36 miesi$cy (tqcznie z przegl^dami gwarancyjnymi) bez dodatkowych ograniczeh

^troN

A ^
z3
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11.

12.

Wykonawca zobowi^zany jest do usuni?cia wad stwierdzonych w okresje gwarancji i r^kojmi w terminie
technicznie uzasadnionym i bez zb^dnego opoznienia, jednak nie dluzszym niz siedem dni od dnia
powiadomienia go o ujawnieniu usterek i wad, o lie Strony nie uzgodni^innego terminu.

Walec zostanie dostarczony do Zamawiaj^cego na wskazane miej'sce przez Wykonawc^. Wykonawca ponosi
ryzyko uszkodzenia tub utraty przedmiotu zamowienia do czasu podpisania protokotu odbioru.



Zafqczniknr3dolPU

PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO

Wykonawca;

Zamawiaiacv:

Opis przedmiotu dostawv:

Uwaqi

Protokof sporz^cfzony zostaf w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Wykonawca Zamawiajqcy

(data, podpis) (data, podpis)

(̂^


