
Zalqcznik nr 3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

§1.

Struktura Umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje si^ wykonywac Umow^ na zasadach i warunkach ustalonych

w Umowie, ktorej integralnq cz$sc stanowiq nast^pujqce Zat^czniki:

1.1. Zatqcznik nr 1 - Mapa poglqdowa przebiegu trasy z Elektrowni Betchatow do

magazynu gipsu na zwatowisku wewn^trznym KWB Betchatow.

1.2. Zatqcznik nr 2 - Ramowe zasady organizacji prac wykonywanych na terenie

Oddziatu Elektrownia Befohatow przez pracownikow firm zewn^trznych.

1.3. Za^cznik nr 3 - Wykaz pojazdow i naczep.

1.4. Zatqcznik nr 4 - Formularz ofertowy Wykonawcy, Protokot z negocjacji.

1.5. Zafqcznik nr 5 - Oswiadczenie1.

2. W przypadku niezgodnosci pomi^dzy tresci^ niniejszej Umowy, a tresciq za^cznikow,
pierwszenstwo maj^ postanowienia Umowy.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest swiadczenie przez Wykonawc^ na rzecz Zamawiajqcego

Ustug transportu gipsu z PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Betchatow do magazynu

gipsu na terenie zwatowiska wewn^trznego KWB Betchatow (zwanego w dalszej
cz^sci Umowy ,,magazynem zewn^trznym") przy uzyciu srodkow transportu

zapewnionych przez Wykonawc^i przystosowanych do tego przewozu, na zasadach

i w terminach okreslonych w Umowie (dalej zwanych ,,Ustugami").

2. Transport b^dzie si^ odbywat przy uzyciu ci^zarowych samochodow
samowytadowczych typu ciqgnik siodtowy z naczepq wywrotkq o dmc 40 ton.

3. Zamawiaj^cy nie gwarantuje Wykonawcy minimalnej ilosci gipsu przewidzianej do
transportu w okresie obowiqzywania Umowy ani minimalnego wynagrodzenia

Wykonawcy w okresie trwania Umowy.

§3.

Termin i miejsce wykonywania Umowy

1. Przedmiot Umowy b?dzie wykonywany w terminie od dma zawarcia Umowy do dnia

31.08.2020r. lub do wykorzystania kwoty okreslonej w § 9 ust. 1, w zaleznosci, co

pierwsze nastqpi. Mozliwe jest przedtuzenie Umowy, z zastrzezeniem, ze wzrost jej

wartosci wyniesie nle wi^cej niz 50% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 przy zachowaniu
aktualnych stawekz obowi^zujqcej Umowy z uwzgl^dnieniem postanowieh § 9 ust. 5

ponizej.

Zapis ma zastosowanie do osob fizycznych prowadzqcych indywidualnq dziatalnosc gospodarczq.
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

2. Wykonawca b^dzie wykonywac przedmiot Umowy w miejscu wskazanym przez

Zamawiaj^cego na trasie okreslonej w Za^czniku nr 1 do Umowy.

3. Ustugi, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 wykonywane b^dq na podstawie Zamowienia

sk+adanego Wykonawcy w formie elektronicznej (brak odpowiedzi traktuje si^ jako
przyj^cie zamowienia do realizacji) z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem lecz nie

pozniej niz do godziny 15:00. Zamowienia b?dq zawiera^y dzien, zmian? i ilosci
samochodow, jakie nalezy zabezpieczyc do odbioru gipsu.

4. Po ztozeniu Zamowienia, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiaj^cy moze zmienic ilosc

ton gipsu przeznaczonego do wywozu jedynie w uzasadnionych przypadkach

niezaleznych od Zamawiajqcego.

5. Wywoz gipsu odbywac si^ b^dzie gtownie w dni robocze, z zastrzezeniem, ze moze

wyst^powac we wszystkie dni tygodnia (rowniez cafodobowo), niezaleznie od

warunkow atmosferycznych na I, II i 111 zmianie roboczej tj. I zmiana: 6:00 - 14:00,

llzmiana: 14:00-22:00, III zmiana: 22:00-6:00 z zastrzezeniem organizacji procesu

transportu przez Wykonawc^w sposob gwarantujqcy ptynnosc i ciqgtosc odbiorow
gipsu przez Zamawiaj^cego.

6. Wykonawca nie ma prawa odmowic przyj^cia Zlecenia, chyba ze przy wykonywaniu

Umowy w dniu ztezenia Zlecenia, zaangazowany jest caty sprz^t Wykonawcy

zadeklarowany Zamawiajqcemu w ofercie. llosc pojazdow podanych przez

Wykonawc^ do swiadczenia Przedmiotu umowy w Zatqczniku nr 3 do Umowy jest

ilosciqjednostek, ktorymi b^dzie wykonywany przewoz na I, II i III zmianie przez 7 dni
w tygodniu zgodnie z zamowieniem ztozonym przez Zamawiajqcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajqcych Wykonawcy realizacj?
przedmiotu Umowy catkowicie lub w terminie Wykonawca zobowiqzuje si^ do
powiadomienia Zamawiajqcego o przyczynie opoznienia lub przyczynie

uniemozliwiajqcej swiadczenie przedmiotu Umowy i wykonywanie prac niezw+ocznie

po jej wystqpieniu. Obowiqzek powiadomienia o przyczynie opoznienia lub przyczynie
uniemozljwiajqcej swiadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwtocznie

po jej wyst^pieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci odszkodowawczej
i powstatej z tytufu opoznienia koniecznosci zap^aty kar umownych.

§4.

Zobowiqzania Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polis^ OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej.

2. Wykonawca zobowiqzuje si^ zapewnic bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

3. Wykonawca zobowiqzany jest do ubezpieczenia pojazdow przeznaczonych do

wykonywania Ustug na podstawie niniejszej Umowy w zakresie OC Wykonawcy
w ruchu krajowym.

4. Wykonawca b^dzie wykonywac przedmiot Umowy z nalezyt^ starannosciq, zgodnie

z najnowszq wiedzq i metodykq wymagan^ od podmiotow profesjonalnie swiadczqcych
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

ustugi transportowe, postanowieniami Umowy i obowiqzujqcymi przepisami,

w szczegolnosci przepisami Prawa o ruchu drogowym oraz Prawa przewozowego.

5. Wykonawca ze swoj'ej strony ustanawia osob? odpowledzialnq za realizacj? Umowy:

imi? i nazwisko:...,........., funkcja:......................, tel..................... e-mail:

imi? i nazwisko;............., funkcja:......................, tel..................... e-mail:

imi$ i nazwisko:.....,......., funkcja:......................, tel..................... e-mail:

6. Zamawiajqcy ze swojej strony ustanawia osob? odpowiedzialnq za realizacj? Umowy:

imi? i nazwisko:............., funkcja:.................,...., tel..................... e-mail:

imi^ i nazwisko:............., funkcja:......................, tel..................... e-mail:

imi? i nazwisko:............., funkcja:......................, tel..................... e-mail:

7. Zmiany osob okreslonych w ust. 5-6 powyzej nie wymagajq aneksu do Umowy.

Powyzsze zmiany wymagajq pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy i sq
skuteczne od chwili dor^czenia tego powiadomienia drugiej Stronie.

8. Wykonawca zobowi^zuje si^, ze pojazdy przeznaczone do wykonywania Ushjg na

podstawie niniejszej Umowy b^d^ wolne od zanieczyszczen (np. sol^, zwirem,

produktami chemicznymi).

9. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiqzany uwzgl$dniac

wskazowki Zamawiajqcego, ajezeli miatoby to wp^yw na koszty realizacji przedmiotu
Umowy, Strony zobowiqzane s^ do renegocjacji Umowy.

10. Wykonawca zobowi^zuje si^ do bezpiecznego wykonywania Ustug wzakresie odbioru

i transportu gipsu z PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Betchatow do magazynu
zewn^trznego ze szczegolnym uwzgl^dnieniem postanowieh zawartych w Zataczniku

nr2 do Umowy.

H.Wykonawca zobowi^zuje si? do terminowego i rzetelnego wykonywania ustug

z uwzgl^dnieniem wymagah i ograniczen zawartych w Ustawie z dnia 6 wrzesnia

2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z2019r. poz. 58 z pozn. zm.), Ustawiezdnia

16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowcow (Dz. U. z2012r., poz. 1155 z pozn. zm.),

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. t.j. z 2018r.

poz. 799z pozn. zm.), Ustawie z dnia 14 gmdnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r.

poz. 701 z pozn. zm.), Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014r. poz. 1923), Rozporzqdzenie Ministra

Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegotowych wymagah dla

transportu odpadow (Dz. U. 2016.1742 z pozn. zm.), przepisach wewn^trznych

obowiqzujqcych na terenie PGE GiEK S.A. Oddziaf Elektrownia Betchatow, PGE GiEK
S.A. Oddziat KWB Befchatow oraz innych przepisach szczegotowych. Zobowiqzanie

powyzsze obejmuje rowniez zmian^ w/w przepisow prawa powszechnie

obowi^zujqcego, ktore Wykonawca jest zobowiqzany na biezqco weryfikowac
i przestrzegac.

12. W przypadku natozenia na Zamawiajqcego kary z tytiAj nie przestrzegania przez

Wykonawc? przepisow, o ktorych mowa w ust. 10 i 11, Zamawiajqcy niezwtocznie

Pto/f^o/ ^
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ- Istofne postanowienia Umowy

powladomi o tym Wykonawc^, ktory zobowiqzuje si? wspotpracowac z Zamawiaj^cym

w celu obrony przed natozeniem kary. Jezeli ostatecznie Zamawiajqcy b^dzie

zobowiqzany do zaptaty kary, wowczas Wykonawca zobowiqzuje sj^ zwrocic

Zamawiajqcemu, na pierwsze jego wezwanie, zapfaconq kar^ wraz z odsetkami

ustawowymi od daty uiszczenia kary do dnia jej zwrotu a w szczegolnosci w przypadku

nieprzestrzegania przez Wykonawc? przepisow, o ktorych mowa w ust. 10, 11

i narazenie w zwiqzku z tym Zamawiajqcego na straty z tytutu uszkodzen infrastruktury

wewn^trznej znajdujqcej si$ na trasie przejazdu do i z magazynow gipsu, Zamawiajqcy
ma prawo obciqzyc Wykonawc^ catkowitymi kosztami napraw wewn^trznej

infrastruktury na drodze przejazdu.

13.Wykonawca zobowiqzany jest uzywac srodkow transportu przystosowanych do

przewozu gipsu w taki sposob, aby zapobiec zanieczyszczaniu srodowiska przez

zapylenie lub rozsypywanie gipsu. Pojazdy muszq posiadac oplandekowane i szczelne

skrzynie ^adunkowe.

14. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajqcemu ilosc pojazdow niezb^dn^ do prawidtowej
realizacji postanowieh Umowy i zamowieh, zgodnie ze ztozonq ofert^.

15.Wykonawca przy realizacji Umowy postuzy si$ osobami posiadajqcymi odpowiedni^
wiedz^ fachow^, doswiadczenie oraz kwalifikacje do nalezytego i zgodnego

z obowi^zuj^cymi standardami wykonywania ww. Umowy. Personel ten Wykonawca

zatrudniac b^dzie w sposob legalny, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

16.Wykonawca zobowi^zuje si? nie zatrudniac pracownikow Grupy Kapitatowej Polskiej
Grupy Energetycznej (GK PGE) w tym Spotek zaleznych, a w szczegolnosci
pracownikow Zamawiajqcego i jego Oddziatow, przy realjzacji przedmiotu Umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym zakaz dotyczy zarowno zawarcia umowy o prac? lub inne]

umowy cywilnoprawnej - nazwanej lub nienazwanej, na podstawie ktorej swiadczona

jest praca. W razie naruszenia tego obowiqzku Zamawiajqcy moze naliczyc

Wykonawcy kar? umownq w wysokoscj 5.000 PLN (pi^c tysi^cy ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia. Wykonawca zobowiqzuje sj^, jz zapis dotycz^cy

zakazu zatrudniania pracownikow GK PGE w tym Spotek zaleznych, a w szczegolnosci

pracownikow Zamawiaj^cego i Jego Oddziafow, o ktorym mowa w ust. 3, zostanie

wprowadzony rowniez do umow zawieranych przez Wykonawc^ z Podwykonawcami.

17.Wykonawca gwarantuje i odpowiada za przewiezienie i roztadunek cafej ilosci

odebranego gipsu z PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Be^chatow do magazynu
zewn^trznego.

18.Wykonawca przeszkoli personel zatrudniony i upowazniony do swiadczenia ustugi

transportu gipsu w zakresie bezwzgl^dnego zakazu podnoszenia naczep w trakcie

przebywania na terenie PGE GiEK S.A. Oddziale Elektrowni Betchatow.

19. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiaj^cym zapewni w^asciwe oznaczenie

samochodow, ktore b?d^ identyfikowaty pojazdy Wykonawcy przewozqce gips do
magazynu zewn^trznego zgodnie 2 zapisami ust. 21 pkt h.
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Zalqcznik nr 3 do StWZ- Istotne postanowienia Umowy

20. Wykonawca zobowiqzuje si^ wype^niac we wtasnym zakresie wszelkie wymogi

dotycz^ce przepisow bezpieczenstwa I higieny pracy oraz przepisow

przeciwpozarowych, wtym m. in.:

a) zapewnienie pracownikom wymaganego sprz^tu i srodkow ochrony indywidualnej,

zgocfnie z obowiqzuj^cymi w tym zakresie przepisami oraz egzekwowanie ich

stosowania (mi^dzy innymi obuwie robocze z twardymi podnoskami, kamizelk^

odblaskowq, r^kawice robocze, kask roboczy z opatrunkiem indywidualnym),

b) posiadanie, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, stuzby BHP lub pracownika,
ktoremu Wykonawca powierzyt wykonywanie zadah stuzby BHP, ustalanie

okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy swoich pracownikow,

c) zgtaszanie, zgodnie z wymogami i trybem obowi^zujqcym u Zamawiajqcego,
zaistniatych wypadkow,

d) wyposazenie w odpowiedni sprz^t gasniczy,

e) posiadanie oceny ryzyka zawodowego, zwiqzanego z wykonywan^ pracq,

zapobieganie mu i stosowanie niezb?dnych srodkow zmniejszaj^cych to ryzyko,

f) zapewnienie pracownikom instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji bezpiecznego
wykonania prac, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,

g) przestrzeganie odpowiednich przepisow wewn^trznych przekazanych przez
Zamawiajqcego (zarzqdzen wewn^trznych, instrukcji bezpiecznego wykonywania

prac, instrukcji obstugi, itp.).

21.Wykonawca w ciqgu catego okresu trwania Umowy zobowi^zany jest posiadac

minimum

2 sztuki zestawow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2:

a) sprawnych technicznie z waznymi badaniami technicznymi,

b) wyposazonych w swiatia cofania i sygnalizacj^ dzwi^kow^, ktora wfqcza si^
automatycznie podczas uzywania biegu wstecznego,

c) wyposazonych w zaczep przedni i tylni do liny holowniczej lub holu sztywnego,
d) wyposazonych w lin$ holowniczq lub sztywny hol (uzywane podczas

ewentualnego ugrz^zni^cia pojazdu),

e) wyposazonych w plandek^ zabezpieczajqcq przed rozsypywaniem si^ tadunku,

f) w ilosciach i o parametrach zgodnych z za^czonym wykazem stanowiqcym
Zatqcznik
nr 3 do Umowy,

g) ktorych skrzynia tadunkowa b^dzie pusta i wolna od zanieczyszczeh,
h) znakowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu naklejek z logo PTS

,,Betrans" sp. z o.o. - o tresci ,,SWIADCZYMY USLUGI DLA: ,,BETRANS",

(przekazanych przezZamawiajqcego) oraz innych oznaczen przekazanych przez

Zamawiajqcego pozwalajqcych na identyfikacj? pojazdow transportujqcych gips,
ktore b?d^ przez Wykonawc^ wykorzystane wy^cznie do swiadczenia ustug na
podstawie niniejszej Umowy.

22. Kazdorazowa zmiana danych (numerow rejestracyjnych pojazdow lub naczep

przeznaczonych do realizacji zadania przy zachowaniu zadeklarowanej w Zatqczniku

y^K/ko^fr
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Zalqcznik nr3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

nr 3 ilosci zestawow) nie wymaga sporzqdzenia aneksu, a jedynie pisemnej aktualizacji

wykazu stanowiqcego Zatqcznik nr 3.

23. Wykonawca nie jest upowazniony do zawierania Umow lub zaciqgania zobowjqzah

w imieniu Zamawiajqcego.

24.Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnosc w sposob odpowiedzialny,

przestrzega przepisow prawa, w tym w szczegolnosci przepisow dotyczqcych

przeciwdziatania korupcji, praniu pieni^dzy i finansowaniu terroryzmu, przepisow

dotyczqcych przestrzegania praw pracowniczych, przepisow dotyczqcych

przestrzegania zasad bezpieczehstwa i higieny pracy, przepisow przecjwpozarowych,

prawa ochrony konkurencji, przepisow w zakresie ochrony mienia oraz przepisow

ochrony srodowiska oraz doktada 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.

25. 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/przetargi i jako Partner
Biznesowy Sp6ti<i GK PGE, w rozumieniu ww. Kodeksu, w sprawach zwi^zanych

z realizacj^ umow na rzecz Spotek GK PGE przestrzega okreslonych tam standardow

prawnych i etycznych i dotozy nalezytej starannosci aby jego pracownicy,
wspofpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy ktorych b^dzie swiadczyc
cfostawy na rzecz Spotek GK PGE przestrzegali tych standardow

26. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiaj^cego jakiejkolwiek w^tpliwosci dotyczqcej
przestrzegania przez Wykonawc^ lub jego pracownikow, wspotpracownikow,

podwykonawcow lub osoby przy pomocy ktorych b^dzie swiadczyc dostawy
w/w zasad, Wykonawca podejmie dziafania naprawcze majqce na celu ich usuni^cie.

27. W zwiqzku z tresciq art. 208 Kodeksu pracy Strony wyznaczajq koordynatora

sprawuj^cego nadzor nad bezpieczehstwem i higienq pracy pracownikow

swiadcz^cych prac^ w ramach niniejszej Umowy w osobie

28. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia zadnej ze Stron z obowi^zku zapewnienia

bezpieczehstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom w zakresie

wynikajqcym z niniejszej umowy i przepisow powszechnie obowi^zujqcych.

§5.

Prawa autorskie

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

wtasnosci intelektualnej Zamawiaj^cego lub osob trzecich ani tez wykonywanie Umowy

nie stanowic b^dzie czynu nieuczciwej konkurencji W przypadku, gdy Zamawiajqcy
poinformuje Wykonawc? o roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajqcego w

zwiqzku naruszeniem przez Wykonawc? praw wtasnosci intelektualnej

przyshjgujqcych osobom trzecim lub tez w zwjqzku z czynem nieuczcjwej konkurencji

Wykonawca podejmie niezb^dne dziatania majqce na celu zazegnanie sporu i poniesie

w zwiqzku z tym wszelkie koszty. W szczegolnosci, w przypadku wytoczenia w zwjqzku

Vi^^ ^
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Zalqcznlk nr 3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

z tym przeciwko Zamawiajqcemu powodztwa ztytutu naruszenia praw wtasnosci

intelektualnej, Wykonawca wstqpi do post^powania w charakterze Strony pozwanej,

a w razie braku takiej mozliwosci wyst^pi z interwencjq ubocznq po stronie

Zamawiaj^cego.

2. Jezeli wskutek orzeczenia sqdu Zamawjajqcy nie b^dzje mogt korzystac z rezultatow

prac wykonanych przez Wykonawc^ w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez

Wykonawc^ prawwtasnosci intelektualnej, Wykonawcazobowi^zanyjestdo uzyskania

na swoj koszt wymaganych licencji lub nabycia praw b^dz dokonania odpowiedniej
modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalajqcych na takie
korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych postanowien nie wytqcza

mozliwosci dochodzenia przez Zamawiaj^cego odszkodowania na zasadach ogolnych

Kodeksu cywilnego.

§6.

Zobowiqzania Zamawiajacego

1. W przypadku awarii urz^dzeh !ub zaistnienia innej przyczyny uniemozliwiajqcej
transport gipsu, Zamawiajqcy niezwtocznie poinformuje o tym Wykonawc$.

2. Zamawiaj^cy oswiadcza Wykonawcy, ze w celu skrocenia i usprawnienia czasu

przewozu gipsu do magazynu gipsu ziokalizowanego na zwatowisku wewn^trznym

KWB Betchatow zapewni dedykowanq tras? zgodnie z za^cznikiem nr 1 .

3. Zamawiajqcy zapewni Wykonawcy, preferencyjne warunki transportu gipsu, w celu

zoptymalizowania kosztow transportu, a w szczegolnosci:

3.1. zapewni mozliwosc przejazdu drogq pomi^dzy magazynem gipsu (budynek R-11)

zlokaiizowanym na terenie Sprzedajqcego, a bramq wjazdowq/wyjazdowq U-63,

ktora to droga b$dzie przeznaczona w zakresie transportu gipsu dla pojazdow

Wykonawcy o DMC 40ti przekaze Wykonawcy przebieg tego odcinka oraz catej trasy
w formie graficznej (Zatqcznik nr 1);

3.2. zapewniwprzypadkuzleconegotransportuzmagazynu bloku nr 14jednostanowisko

portalu zatedunkowego przeznaczone do obstugi pojazdowWykonawcy;

3.3. przeznaczy punkt zatadowczy samochodow od strony zachodniej magazynu z blokow

1-12 do obstugi pojazdowWykonawcy;

3.4. udost^pni dedykowanq wag^ do wy^cznego wazenia samochodow Wykonawcy,

zlokalizowanq przy magazynie gipsu dla blokow 1-12;

3.5. udost^pni wyjazd z terenu Oddziatu Elektrownia Betehatow do nowego magazynu

zewn^trznego, poprzez bram^ U-63 (strona zachodnia) z mozliwosciq lewoskr^tu;

3.6. zapewni ciqgtosc zatadunku i wazenia pojazdow Wykonawcy z wytqczeniem czasu

przeznaczonego na obowiqzkowe przerwy w pracy oraz czasu niezb^dnego na

rozliczenie pracy wagi;

3.7. w przypadku wystqpienia przyczyn uniemozliwiajqcych realizacj^ ustugi wedtug wyzej
wymienionych zapewnieh, Zamawiajqcy niezwtocznie przekaze rozwiqzanie

zast^pcze do prawicHowej realizacji zamowieh przez Wykonawc^.
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

4. Wykonawca ma zapewnione wazenie kazdej partii dostarczonego gipsu i otrzymanie

Dowocfu Wazenia, stanowiqcego Jednoczesnie dowod przyj^cia gipsu do magazynu

zewn^trznego, zawierajqcego dat? przyj?cia oraz ilosc ton przyj^tego gipsu.

5. Wazenie gipsu odbywac si^ b^dzie na legalizowanej wadze, przeznaczonej specjalnie

do wazenia gipsu podlegajqcego magazynowaniu, usytuowanej w bezposredniej

bliskosci wewn^trznego magazynu gipsu w Elektrowni (w przypadku gipsu z blokow
1-12), lub na wadze zamontowanej w poblizu r^kawow zatadowczych gipsu dla bloku

14.

6. llosc zatadowanego gipsu b^dzie potwierdzana kazdorazowym tarowaniem oraz

wazeniem z tadunkiem na wagach, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

7. Zamawiajqcy zobowiqzuje si^ do przekazania Wykonawcy przepustek wjazdowych na

teren, na ktorym odbywa si? zatadunek, zgodnie z listq pojazdow przeznaczonych do

transportu, przestanq przez Wykonawc? w formie elektronicznej na acfres osob

odpowiedzialnej ze strony Zamawiajqcego.

8. Wyznaczenie miejsca roztadunku gipsu do magazynu zewn^trznego w podziale na

gips z blokow 1-12 i gipsz bloku 14 zostanie wskazane przez ZamawiaJqcego.

§7.

Poufnosc

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwi^zku z zawardem lub wykonywaniem

Umowy, w tym rowniez tresc i warunki Umowy, majq charakter poufny i mogq bye

zarowno w trakcie, jak i po wykonaniu Umowy, udost^pniane osobom trzecim jedynie

za zgocfnq wolq Stron, przy czym kazda ze Stron ma prawo ujawnic wszelkie informacje

dotyczqce warunkow i sposobu wykonywania Umowy PGE Polskiej Grupie
Energetycznej S.A., przez wzglqd na zakres istniejqcego powiqzania kapitatowego

oraz innym spotkom Grupy Kapitatowej PGE, jak rowniez odpowiednio innym spotkom
Grupy Knauf, powiqzanych z Zamawiajqcym kapitatowo, organizacyjnie lub osobowo.

W przypadku powierzenia przez ktorqkolwiek ze Stron innemu podmiotowi czynnosci

zwiqzanych z przetwarzaniem danych zwiqzanych z zawart^ Umowq, Strona ta jest

uprawniona ujawnic temu podmiotowi wszelkie informacje, o ktorych mowa

w nlniejszym ust^pie.

2. Zamawiajqcy oswiadcza, iz w zwi^zku z posiadaniem przez PGE Polsk^ Gmp^

Energetycznq S.A. - podmiot dominuj^cy w stosunku do Wykonawcy - statusu spo^ki

publicznej, wyraza zgod? na podawanie do publicznej wiadomosci informacji
dotyczqcych przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporz^dzeniu

wfasciwego ministra w sprawie informacji biez^cych i okresowych przekazywanych

przez emitentow papierow wartosciowych oraz warunkow uznawania za rownowazne

informacji wymaganych przepisami prawa pahstwa nieb^dqcego panstwem
cztonkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polsk^ Grup^ Energetycznq
S.A. obowi^zkow infonnacyjnych wynikaj^cych z ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spo^kach publicznych, jak i rowniez obowi^zkow informacyjnych

wynikajqcych z Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
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z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie naduzyc na rynku (rozporz^dzenie w sprawie

naduzyc na rynku) oraz uchylajqcego dyrektyw^ 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.

3. Kazda ze Stron ma rowniez prawo udost^pnic odpowiednie informacje podmiotom

trzecim, gdy obowiqzektakiwynikaz przepisow prawa, aWykonawca rowniezgdyjest

to potrzebne dla wtasciwej eksploatacji, remontu lub modernizacji urzqdzen

Wykonawcy.

4. Z zastrzezeniem ust. 1-3, zadna ze Stron nie b^dzie wykorzystywac bez pisemnej

zgody drugiej Strony zadnych dokumentow ani informacji zwi^zanych z Umowq
otrzymanych w trakcie realizacji Umowy ocf drugiej Strony do celow innych niz
realizacja Umowy oraz korzystanie z przedmiotu Umowy, a takze konserwacja, remont,

naprawa, modernizacja, rozbudowa urzqdzen danej Strony. Dana Strona bez pisemnej

zgody drugiej Strony nie moze wykorzystacjakichkolwiek danych dotyczqcych drugiej
Strony dla innych celow, niz zwiqzanych bezposrednio z realizacjq Umowy, dotyczy to

w szczegolnosci stosowanych rozwi^zah technicznych, technologicznych,

organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeh, programow i pianow remontowych

oraz inwestycyjnych, jak rowniez wszelkich danych finansowo-ksi^gowych

i bilansowych cfrugiej Strony.

§8.

Wymagania zwiqzane z bezpieczeristwem informacji

1. Strony Umowy zobowiqzujq si? do wykorzystywania bezpiecznych kanatow do
komunikacji, w szczegolnosci do uzywania odpowiednich zabezpieczen przy

przesy^aniu wrazliwych informacji biznesowych, pod ktorymi nalezy rozumiec wszelkie

informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, prawne,

organizacyjne i inne, w szczegolnosci dane osobowe i informacje stanowiqce tajemnic?

Stron, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy, niezaleznie od formy przekazania

tych informacji i ich zrodta.

2. W przypadku wystqpienia w trakcie realizacji Umowy problemow, a w szczegolnosci

zdarzeh zwiqzanych z bezpieczehstwem informacji, Wykonawca powiadomi

niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajqcego.

3. Wykonawca zobowiqzuje si^, w momencie zakonczenia wykonywania Umowy, do

zwrotu lub tn/vatego usuni^cia, zniszczenia wszystkich aktywow informacyjnych

otrzymanych od Zamawiaj^cego w zwiqzku z realizacjq Umowy, a takze ich kopii.

§9.

Wynagrodzenie umowne

1. Maksymalne catkowite wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu Umowy,

o ktorym mowa w § 2 Umowy nie maze przekroczyc kwoty

PLN (stownie ztotych: ........................................ 00/100) (wartosc Umowy netto).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy zostanie obliczone

jako iloczyn ilosci gipsu faktycznie przetransportowanego przez Wykonawc? oraz
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

uzgodnionej ceny jednostkowej netto okreslonej w ust. 3 ponizej z uwzgl^dnieniem

zapisow par. 9 ust. 5.

3. Cena jednostkowa netto za transport gipsu wynosi ..................... -L\ (stownie:

., 00/100 groszy) netto / 1 tona 2 uwzgl^dnieniem

zapisowpar. 9 ust.5.

4. Faktyczne, tqczne wynagrodzenie netto Wykonawcy 2 tytuhj realizacji Ustug w okresie

rozliczeniowym okreslonym w §9 ust. 1 ponizej, zostanje rozliczone powykonawczo na

podstawie faktycznej ilosci ton gipsu przetransportowanego przez Wykonawc^ na

zlecenie Zamawiaj^cego z PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Betchatow do
magazynu zewn$trznego oraz cenyjednostkowej okreslonej w ust. 3, z zastrzezeniem

postanowieh §8 ust. 5 ponizej.

5. W przypadku zmiany cen paliwa na skutek: zmiany sredniej kwartalnej ceny paliwa

(ON) wg notowan PKN Orlen rownej bqdz wi^kszej niz 8%, zostanie ustalona nowa
cena jednostkowa, o kt6rej mowa w ust. 2 powyzej, w opardu o ponizszq formu^:

5.1. Formula Wn = W+ (U xApxW) gdzie:

Wn - nowa cena jednostkowa Ushjgi

W - stara cena jednostkowa Ustugi

Ap - procent zmiany cen paliwa (+ -)

U - wskaznik udziatu kosztow paliwa w ca^kowitej cenie jednostkowej

5.2. Przyjmuje si?, ze wspotezynnik U dla dqgnikow siodtowych z naczep^ wywrotkq
wynosi 0,3.

5.3. Bazowa ceny paliwa (ON) wg notowah PKN Orlen na dzieri podpisania Umowy
wynosi............... zt netto / 1 litr.

6. Zmiana ceny jednostkowej, o ktorej mowa w ust. 5 powyzej, na skutek zmiany ceny

paliwa b^cf^ca nast^pstwem zastosowania formuty okreslonej w ust. 5 pkt. 5.1.

niniejszego paragrafu, nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie poinformowania

Zamawiajqcego przezWykonawc^wformie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Kazda zmiana cenyjednostkowej przeprowadzona zgodnie z ust. 5 powyzej, wchodzi

w zycie w pierwszym dniu miesiqca nast^puj^cego po kwartale, w ktorym nastqpita
zmiana cenyjednostkowej, o ktorej mowa w ust. 5.

8. Do wynagrodzenia, o ktorym mowa powyzej, zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie

z obowi^zujqcymi w tym zakresie przepisami.

9. Wykonawca zobowi^zuje si^, ze wypefni ustawowy obowiqzek w zakresie wykazania

w deklaracji VAT podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur obj?tych Umowq.

§10.

P^atnosci

1. Rozliczenia za realizacj^ Ustug dokonywane b^dq w okresach tygodniowych na

podstawie dokumentacji wagowej otrzymanej przez Wykonawc? od PGE GiEK S.A.
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Oddziat Elektrownia Betchatow zawierajqcej ilosci faktycznie przewiezionego gipsu
oraz wskazanq lokalizacj^ transportu gipsu, z uwzgl^dnieniem podziatu gipsu na

pochodzqcy z blokow 1-12 oraz bloku 14 PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Befchatow.

2. Ptatnosci b^dq dokonywane w walucie PLN, przelewem na rachunek bankowy

wskazany Zamawiaj^cemu przez Wykonawc^ w fakturze.

3. Ptatnosc b?dzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury.

4. Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie si^ wystawienie faktury zawierajqce]

w szczegolnosci prawidtow^ nazw$ i adres oraz zapis, ktorego Oddziatu/Centrali

dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m,in. numer zamowienia lub

symbol komorki realizujqcej zakup, o ile informacje te zostafy przekazane Wykonawcy
przed wystawieniem faktury.

4.1. Faktura winna bye wystawiona na:

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spo^ka z ograniczonq

odpowiedzialnosciq, Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98,

NIP 769-19-76-060.

4.2. Kopia faktury wraz z dokumentacj^ wagowq zostanie prawidtowo i skutecznie

dor^czona Zamawiajqcemu na adres wskazany w § 10 ust. 4 pkt. 4. 1.

5. Za dat^ otrzymania faktury przez Zamawiajqcego uwaza si^ dzieh jej elektronicznego

wptywu na adres Spotki Iron Mountain Polska Sp. z o.o.:

Iron Mountain Polska Sp z o. o

ul. Czarnieckiego 122

26-617 Radom

dot. 09

6, W przypadku woli Zamawiaj^cego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona

mu byta na inny acfres, niz wskazany powyzej, powinien on pisemnie powiadomic o tym

wystawc^ faktury (Wykonawc?) nie pozniej niz dokonujqc odbiom wykonania ustugi,
wskazujqc nowy adres dor^czenia faktury. Wystosowanie przez Zamawiajqcego pisma

w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.

7. Zamawiajqcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug

zarejestrowanym pod numerem NIP: 769-050-24-95 i upowaznia Wykonawc^ do

wystawiania zgodnie z Umowq i obowiqzujqcymi przepisami faktur bez podpisu
Zamawiajqcego, z tytutu wykonania Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug

zarejestrowanym pod numerem NIP:

9. Podstawq wystawienia kazdej faktury za realizacj? ustugi transportu gipsu b^dzie
dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1. Kazda faktura zostanie wystawjona w terminie

3 dni po zakonczeniu tygodniowego okresu rozliczenia a jesli ostatni dzien miesjqca

wypada w trakcie okresu rozliczeniowego w terminie 3 dni po zakonczeniu miesiqca.
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10. Za dzieh dokonania ptatnosci przyjmuje si^ dzieh obciqzenia rachunku bankowego
Zamawiajqcego, z ktorego wypfacane s^ srodki. Jezeli koniec terminu p^atnosci

przypada w sobot^ lub dzieh ustawowo wolny od pracy, za termin p^atnosci uwaza si?

pjerwszy dzien roboczy nast^puj^cy po takim dniu.

11. Faktura oraz faktura koryguj^ca wystawiona niezgodnie z obowiqzujqcymi przeplsami

lub Umowq spowoduje opoznienie zapfaty z winy Wykonawcy az do czasu nadestania

prawidtowo sporzqdzonej faktury.

12. Za to opoznienie nie b^dq naliczane odsetki w transakcjach handlowych.

13. Termin zaptaty za fakturyjest zastrzezony na korzysc Zamawiajqcego. Zamawiajqcy,

na wniosek Wykonawcy moze dokonac zap^aty 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 przyspieszeri
zaptaty opartej na stopie procentowej ustalonej w skali roku, za kazdy dzieh
wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w umowi'e j zaakceptowanej

przez Wykonawc^ poprzez podpisanle Porozumienia w sprawie przyspieszenla

zap^aty. Zamawiaj'qcy zastrzega, iz mozliwosc dokonania zaptaty za faktur? przed

tenninem b$dzie uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiaj^cego.

W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego p^atnosci za faktur^ przed terminem
zaptaty, na wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowiqzany jest do wystawienia faktury

koryguj^cej, uwzgl^dniaj^cej wartosc skonta. W przypadku zmiany przepisow Strony
mogq uzgodnic inny sposob rozliczer^i z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym

w Umowie.

14. Wynagrodzenie maze bye zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzjelonej

ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towaru i ustug.

§11.

Wazenie na wagach rezerwowych

1. Zamawiajqcy, w przypadku awarii wagi lub innej przyczyny uniemozliwiajqcej wazenie
pojazdow zapewni nast^pujqce wagi rezerwowe:

1.1. dla gipsu z blokow 1-12, waga na Biatym tugu lub inna wskazana przez

Sprzedajqcego;

1.2. dla gipsu z bloku 14, waga przy magazynie zewn^trznym.

2, Zamawiajqcy, o fakcie koniecznosci wazenia pojazdow na wagach rezerwowych

poinformuje niezwtocznie Wykonawc^.

3. Zamawiaj^cy, w przypadku wystqpienia okolicznosci, o ktorych rnowa w ust. 1 powyzej,

umozliwi wyjazd pojazdow transportujqcych gips 2 bloku 14, bez dokumentow
wagowych.
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§12.

Korzystanie z podwykonawcow

1. Wykonawca maze zaangazowac do wykonania Umowy lubjej cz^sci Podwykonawcow

po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajqcego. Wykonawca starajqcy

si^ o zgod^ przesle Zamawiajqcemu zaktualizowany Zat^cznik nr 3 do Umowy
w ktorym wskaze wtasciciela pojazdow przeznaczonych do jej realizacji przy udziale
Podwykonawcy, dokument ten b^dzie wyznacznikiem dla Zamawiajqcego, na

podstawie ktorego wyrazi lub nie wyrazi zgody na podwykonawstwo.

2. Wykonawca zapewnia, ze kazdy z Podwykonawcow b?dzie dysponowac zasobami

i kwalifikacjami niezb^dnymi dla nalezytego wykonania powierzonych mu czynnosci.

3. Wykonawca zapewnia, iz Podwykonawcy b^d^ przestrzegac wszelkich postanowieri

niniejszej Umowy.

4. W zwi^zku z tym Wykonawca zobowiqzany jest do wprowadzenia do swoich umow

z Podwykonawcami zapisow dotyczqcych Ramowych zasad organizacji prac

wykonywanych na terenie Oddziatu Elektrownia Betehatow przez pracownikow firm

zewn^trznych - zafqcznik nr 2 do Umowy oraz zapisow § 4 ust. 19.

5. W przypadku, gdy ustuga transportu swiadczona b^dzie przez Podwykonawc^,

Wykonawca zagwarantuje, ze Podwykonawca b^dzie obj^ty wszystkimi
ubezpieczeniami wymaganymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajqcego za wszelkie dziatania lub zaniechania

swoich Podwykonawcow, jak za swoje dziatania lub zaniechania.

7. Wykonawca w umowie zawartej z Podwykonawcq poinformuje go, ze Zamawiajqcy,

nie ponosj zadnej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy za nieterminowe lub

nieuregulowane przez Wykonawc? naleznosci z tytutu swiadczenia us^ugi przewozu.

§13.

Przeniesienie praw lub obowiqzkow

1. Zamawiajqcy maze dokonac cesj'i praw lub obowiqzkow wynikaj^cych z Umowy na

spotk^ Grupy Kapitatowej PGE lub inny podmiot zalezny w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o oferde publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych, na co

Zamawiaj^cy niniejszym wyraza zgod^.

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

inny podmiot niz wskazany w ust. 1 co najmniej 7 dni przed planowanym

przeniesieniem.

3. Wykonawca wyraza zgod? na przej^cie dtugu lub je] brak w terminie 3 dni od dnia
otrzymania infonnacji, o ktorej mowa w ust 2. Brak przekazania informacji przez

Wykonawc^, Strony uznaj^ za wyrazenie zgody na przej^de dtugu.

Strona 13z18

f^S^O^ ft.



Zalqcznik nr 3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

4. Wykonawca nie moze przeniesc praw lub obowiqzkow wynikaj^cych z Umowy na

osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej w fonnie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§14.

Odpowiedzialnosc

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzan wynikaj^cych

z Umowy, Stronom przystuguje prawo do naliczenia nast^pujqcych karumownych:

1.1. W przypadku rozwiqzania Umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajc|cy ma prawo obciqzyc WykonawcQ kar^ umownq w wysokosci 30%

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1.

1.2. W przypadku rozwiqzania Umowy z przyczyn lez^cych po stronie Zamawiaj^cego,

Wykonawca ma prawo obci^zyc Zamawiajqcego karq umownq w wysokosci 30%

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

1.3. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawc^ Personelu Zamawiajqcego,

Zamawiajqcy maze naiiczyc nnu kar? umownq w wysokosci 5 000 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek zatrudnlenia;

1.4. W przypadku niewtasciwej realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 3,

przez ktor^ rozumie si? jego niewykonanie w cz^sci lub w catosci, z naruszeniem

§ 3 ust. 6 Zamawiaj^cy b^dzie miat prawo obciqzyc Wykonawc? kar^ umown^
w wysokosci 1000 PLN dziennie za kazdy niepodstawiony a zamowiony pojazd lub

500 PLN dziennie w przypadku pracy pojazdu mnie] niz potow? zmiany na ktorq
zostaf zamowiony (ponizej 4h, czas ten b^dzie obliczany na podstawie godzin

z pierwszego i ostatniego dokumentu wagowego z danej zmiany).

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? miejsca roztadunku gipsu wskazanego

przez Zamawiajqcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 8, oraz zakazu opisanego w § 4

ust. 18, Zamawiajqcy b^dzie miat prawo wykiuczyc kierowc?, ktory dopusci si^
naruszenia z Awizacji uprawniaj^cej do realizacji ustugi transportu gipsu na okres do

konca trwania niniejszej Umowy.

3. Za naruszenie zapisu § 4 ust. 21 pkt h w zakresie wykorzystania oznaczenia

przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajqcego wy^cznie do celow realizacji

niniejszej Umowy, Zamawiajqcy b^dzje miat prawo rozwjqzac umow? z Wykonawcq
z przyczyny lezqcej po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiajqcy obci^zy Wykonawc? ewentualnymi karami umownymi przez wystawienie
not ksi^gowych. Wymagalnosc kary nast^puje z up^ywem 21 dni od daty wystawienia

danej noty. Naleznosci z tytu^u kar umownych Zamawiajqcy b^dzie zaspokajat

w pierwszej kolejnosci przez potrqcenie z wynagrodzenia przystugujqcego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgod$.

5. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej, Zamawiaj^cy obciqzy Wykonawc^

kwotami obciqzeh naliczonych Zamawiajqcemu przez PGE GiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Betchatow lub Knauf Be^chatow sp. z o.o. z tytutu okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, jako przewoznik gipsu odbieranego przez

ft,
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

Zamawiajqcego od PGE GiEK S.A. Oddziat Efektrownia Betchatow, Postanowienia

ust. 4 powyzej stosuje si^ w takim przypadku odpowiednio.

6. Strony zastrzegaj^ prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania

przekraczajqcego wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, z wy^czeniem utraconych korzysci, szkod nast^pczych

j posrednich. Ograniczenia te nie dotyczq szkod wyrzqdzonych Zamawiajqcemu zwiny

umyslnej lub razqcego niedbalstwa Wykonawcy, lubjego podwykonawcow.

7. Obowi^zek zap^aty przez Strony kar umownych pozostaje niezalezny tak od wysokosci

poniesionej szkody, jak i niezalezny ocf zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku

szkody.

8. Odpowiedzialnosc Stron z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy

wy^cza zaistnienie zdarzen si^y wyzszej. Zdarzeniami sity wyzszej sq zdarzenia

zewn^trzne, nagte, niezalezne od woli Stron, ktorych nie mozna byto przewidzjec

i ktorym nie mozna byto zapobiec, a ktore maj^ wptyw na wykonanie niniejszej Umowy

w ten sposob, ze uniemozliwiajq wykonanie Umowy w catosci !ub w cz^sci przez

pewien okres lub definitywnie, ktorych skutkow Strony nie mogty przewidziec ani im
zapobiec, przy czym mogq to bye w szczegolnosci okolicznosci wskazane w ust. 9

ponizej.

9. Poj^ciem ,,sita wyzsza" Strony okreslajq m.in. akty terroru, wojny, blokady, powstania,

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

zdarzenia spetniajqce przestanki, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej.

10. Obowiqzki Strony doswiadczajqcej dziatania s\\y wyzszej sq nast^pujqce:

10.1. Powstanie i ustanie sify wyzszej winno bye zgtoszone drugiej Stronie przez

Strong pocflegajqc^ jej dziataniu. Zawiadomienia winny nast^pic natychmiast
telefonicznie !ub e-mailem.

10.2. Zawiadomienia, o ktorych mowa w pkt. 10.1. nalezy niezwtocznie potwierdzic

w formie pisemnej, nie pozniej niz w ciqgu 3 dni od ww. zawiadomienia.

10,3. Nalezy przedstawic drugiej Stronie dokumentacj?, ktora wyjasnia nature

i przyczyny zaistniate] sity wyzszej w takim zakresie, w jakim jest ona mozliwie
osiqgalna, najpozniej w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia
zawiadomienia o zaistnieniu s\\y wyzszej, pod rygorem utraty uprawnieh

wynikaj^cych z niniejszego paragrafu.

H.Jesli w ciqgu 14 dni od pisemnego powiacfomienia drugiej Strony o zaistnieniu sHy
wyzszej jej dziatanie nie ustanie, Strony spotkajq si? w celu podj^cia dziatah dla
unikni^cia dalszego opoznienia w realizacji Umowy.

12. Jezeli okolicznosd sity wyzszej trwaj^ przez okres dtuzszy niz 90 dni, kazda ze Stron

ma prawo rozwi^zac Umow? z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwiqzania Umowy, o ktorym mowa w niniejszym ust^pie, b^dq miec

odpowiednie zastosowanie zapisy § 15 ust. 4 i 5.
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Zalqcznik nr3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

§15.

Rozwiqzanie Umowy

1. Zamawiaj^cy moze rozwiqzac Umow$ na mocyjednostronnego oswiadczenia woli, ze

skutkiem natychmiastowym w nast^puj^cych przypadkach:

1.1. Wykonawca w raz^cy sposob narusza postanowienia Umowy i pomimo

dwukrotnego pisemnego wezwania ze strony Zamawiaj^cego okreslajqcego

ostateczny termin dla zaprzestania naruszeh, stan ten nie ulega zmianie.

1.2. Wykonawca zostat pozytywnie zweryfikowany w zakresie ryzyka uczestnictwa

podmiotu w wytudzeniach podatku VAT.

2. Wykonawca maze rozwiqzac Umow? na mocy jednostronnego oswiadczenia woli, ze

skutkjem natychmiastowym, jezeli:

2.1. Zamawiajqcy opoznia si^ z zaptat^ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

powyzej 30 dni od dnia jego wymagalnosci.

3. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiaj^cemu przystuguje prawo

rozwiqzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiqzania umowy

o cfostaw? gipsu zawartej mi^dzy Zamawiaj^cym a Knauf Betehatow sp. z o.o. W takiej

sytuacji § 14 ust. 1 pkt. 1.2. nie znajduje zastosowania.

4. Rozwi^zanie Umowy, niezaleznie z Jakiego tytutu, moze nast^pic wy^cznie w formie

pisemnej, ze wskazaniem przyczyny rozwiqzania Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Oswiadczenie o rozwi^zaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym b^dzle skuteczne

z chwilq dor^czenia drugiej Stronie.

5. W razie rozwjqzania Umowy, Strony Umowy sporzqdz^ w terminie do 7 dnj od daty

rozwiqzania, protokot wykonanych, a niezaptaconych Ustug. Protoko^ b^dzie stanowic

w tym przypadku podstaw^ do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym w razie

rozwjqzania Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1,

Wykonawcy nalezy si? wynagrodzenie wytqcznie za cz?sc przedmiotu Umowy, ktora

zgodnje ze sporzqdzonym protokotem zostata przez Zamawiajqcego odebrana bez

zastrzezen.

§16.

Porozumiewanie si^ Stron

1. Z zastrzezeniem postanowien Umowy zobowiqzujqcych do przedstawienia

okreslonych dokumentow w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, wszelkie inne

zawiadomienia, biezqca korespondencja, zapytania lub informacje odnoszqce si$ lub

wynikaj^ce 2 wykonywania Umowy, mogq odbywac si^ w formie e-mailowej.

2. Zzastrzezeniem postanowien § 10ust. 6, § 1 Gust. 3 , korespondencj? nalezy kierowac

na wskazane adresy:

2.1. Dla Zamawiajqcego:

Nazwa Firmy: PTS ,,Betrans" sp. z o.o.
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

Acfres: Piaski 4, 97-410 Kieszczow lub

skr. poczt. 98, 97-400 Betehatow

Telefon; 44 737-72-00

e-mail: sekretariat@betrans.pl

2.2. Dla Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

e-mail:

3. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 2

powyzej, nie wymaga sporzqdzenia aneksu do Umowy. Podstawq dokonania zmiany

jest pisemna informacja, ktora jest skuteczna od chwili dor?czenia zawiadomienia

dmgiej Stronie.

§17.

Zmiany tresci Umowy

Wszelkie zmiany i uzupe^nienia tresci Umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem
niewaznosd, w postaci aneksu do Umowy, z zastrzezeniem postanowieh § 4 ust. 7

i ust. 22, § 10 ust. 6 oraz § 16 ust. 3.

§18.

Prawo Umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ Umow^ zastosowanie majq odpowiednie

przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

§19.

J^zyk Umowy

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

2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umowq sktadane przez Wykonawc?

sporz^dzone sq w j^zyku obcym, Wykonawca dostarczy ]e wraz z ttumaczeniem na

j^zyk polski. Odst^pstwa od powyzszej zasady wymagajq zgody Zamawiajqcego na
pismie pod rygorem niewaznosci.

§20.

Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Wykonawca przyst^pujqc do realizacji niniejszej Umowy oswiadcza, iz:
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Zalqcznik nr3 do SIWZ- Istotne postanowienia Umowy

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 osob fizycznych w zwi^zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporz^dzenie" lub ,,RODO"),
znajdujqcym si? na stronie internetowej: http://betrans.pt/przetarcii

1.2. Zapewnia wystarczajqce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spefniato
wymogi wynikaj^ce z obowiqzujqcych przepisow o ochronie danych osobowych
oraz przepisow Rozporz^dzenia majqcych zastosowanie i chronHo prawa osob,
ktorych dane dotycz^,

1.3.Znane s^ mu wszelkie obowiqzki wynikajqce z obowiqzujqcych przepisow
o ochronie danych osobowych i przepisow RODO maj^cych zastosowanie, ktore
zobowiqzanyjest 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 wynikajqcych z przepisow o ochronie danych
osobowych i przepisow RODO.

1.5. Przekazywane przez Zamawiajqcego dane osobowe mog^ bye wykorzystane
wy^cznie w celach zwiqzanych z realizacj^ niniejszej Umowy.

1.6. Wobec osob i reprezentantow, ktorymi posfuguje si$ podczas realizacji
postanowieh niniejszej Umowy, spehi w imieniu Zamawiajqcego obowiqzek
JnformacyJny PTS ,,Betrans" sp. z o.o. (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujqcy si^ na
stronie internetowej: http://betrans.pl/przetarc)i. Przedmiotowy obowi^zek b^dzie
wypehiany takze wzgl^dem kazdej nowej osoby i reprezentanta, ktorego dane sq
lub majq bye przekazane PTS ,,Betrans" sp. z o.o.

§21.

Rozstrzyganie sporow

1, Strony dotozq wszelkich staran w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporow

powsta^ych mi^dzy nimi w zwiqzku z Umowq, jednakze nie dtu2:ej niz przez okres 30
dni od daty ztozenia drugiej Stronie wniosku o ugod?.

2. Wszelkie spory powstate w wyniku, lub dotyczqce realizacji niniejszej Umowy,

niezatatwione w sposob okreslony w ust. 1, rozstrzygane b$d^ przez s^d powszechny

miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§22.

Postanowienia koricowe

1. Niniejsz^ Umow^ sporzqdzono w j?zyku poiskim, w dwoch jednobrzmi^cych
egzemplarzach, pojednym dla kazdej ze Stron.

2. Niewaznosc ktoregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci Umowy

w catosci.

Zamawiajqcy Wykonawca
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Za^czmk nr 1 do Sstotnych Postanowien Umowy

Mapa pogl^dowa przebiegu trasy z Elektrowni Befchatow do magazynu gipsu na zwafowisku wewn^trznym KWB Befchatow
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Mapa poglqdowa przebiegu trasy z Bektrowni Befchatow do magazynu gipsu na zwafowisku wewn^trznym KWB Befchatow
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Zaf^cznik nr 2 do Istotnych Postanowien Umowy

RAMOWE ZASADY ORGANIZACJI PRAC
WYKONYWANYCH NA TERENIE ODDZIAiU ELEKTROWN1A BEtCHATOW SPOLKI PGE GORNICTWO

I ENERGETYKA KONWENCJONALNAS.A. PRZEZ PRACOWNIKOW FIRM ZEWN^TRZNYCH

1. OddziatElektrownia BefchatowSpotki PGEGornictwoiEnergetyka KonwencjonalnaS.A./zwanytakzedalej
,/Zamawiajqcym", zobowiqzuje wykonawcQ prac/ zwany dalej takze firmq zewn^trznq (lub jej
podwykonawcy)doprzestr2eganiawymog6wZintegrowanegoSystemuZarzqdzaniawzakresiezwiqzanym

z realizowanymi pracami.

2. Kazda osoba (pracownik lub kazda inna osoba wykonujqca prac^ na terenie Zamawiajqcego zwana daiej

pracownikiem) wkraczajqca na teren Zamawiajqcegojest zobowiqzana do zapoznania SJQ i przestrzegania

Zasad przebywania na terenie Zamawiajqcego, w tym poruszania si^ za pomocq srodkow transportu.

(Instrukcja - System przepustkowy dla ruchu osobowego i srodkow transportu w PGE Gornictwo

i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddziat Elektrownia Befchatow).

3. Wykonawca prac (lub jego podwykonawcy) sq zobowiqzani do organizowania i prowadzenia prac zgodnie
z obowiqzuj^cymi wymaganiami prawnymi, w szczegolnosci z Instrukcjq Organizacji Bezpiecznej Pracy
wOddziale Elektrownia Betchatow.

4. PracownicyWykonawcy(lubjegopodwykonawcy)wzaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy powinni
posiadac odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane odr^bnymi przepisami.

5. Pracownik firmy zewn^trznej (lub Jej podwykonawcy) zobowiqzany jest stosowac si^ do oznakowari
znakami i barwami bezpieczenstwa oraz sygnatow bezpieczeristwa/ a w szczegolnosci oznakowania drogi

Potnocnej/ ze wzgl^du na skutki awarii izolatorow przepustowych/ przektadnikow i odgromnikow.

6. Firma zewn^trzna (lubjej podwykonawcy) wyznacza osob^ odpowiedzialnq za bezpieczeristwo pracyjej
pracownikow. ImJenne dane wyznaczonej osoby nalezy przekazac w sposob udokumentowany

inspektorowi nadzorujqcemu realizacj^ umowy lub zlecenia.

7. Pracownik firmy zewn^trznej (lub jej podwykonawcy) musi posiadac widoczne, identyfikujqce go
oznakowanie firmowe oraz ma obowiqzek posiadania przy sobie elektronicznej karty identyfikacyjnej
i dokumentu tozsamosci.

8. W przypadku prowadzenia prac przez pracownikow firmy zewn^trznej (lub jej podwykonawcy)
w strefach zagrozonych wybuchem, pracownicy powinni bye wyposazeni w narz^dzia i ubranie robocze

dostosowane do wykonywania prac w strefach zagrozonych wybuchem.

9. Teren (miejsce; strefa)/ na ktorym wykonawca (lub jego podwykonawcy) prowadzi prace/ musi bye
odpowiednio zabezpieczony przed dost^pem osob postronnych (wyznaczenie strefy bezpieczenstwa,

wygrodzenie, oznakowanie, zmiany w organizacji ruchu drogowego lub pieszego/ oswietlenie miejsc

niebezpiecznych, ustawienie tablicy informacyjnej budowy itp.) po wczesniejszym uzgodnieniu
z upowaznionymi przedstawlcielami Zamawiajqcego.

10. Wykonawca (lub jego podwykonawca)/ ktory prowadzi prace, musi zapewnic dla swoich pracownikow
pomieszczenia i urzqdzenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w tym zakresie.

11. Zdarzenia zwiqzane z naruszaniem przez pracownikow firmy zewn^trznej przepisow i zasad bhp, ochrony

pozarowej, ruchu drogowego/ ochrony mienia lub bezpieczehstwa strzezonego terenu Zamawiajqcego,

w szczegolnosci przypadki jak nizej:

a) niezgodnosc posiadanej elektronicznej karty identyfikacyjnej z tozsamosciq osoby,

b) udost^pnienie elektronicznej karty identyfikacyjnej innej osobie/

c) stan wskazujqcy na spozycie alkoholu albo innych substancji psychoaktywnych podobnie dziatajqcych
oraz wnoszenia tych srodkow na teren elektrowni,

d) wywoz lub wynoszenie narz^dzi, materiatow, przedmiotow, dokumentacji/ cz^sci lub innego mienia

przez osobQ nie posiadajqcq wymaganego pozwolenia,
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Zat^cznik nr 2 do Istotnych Postanowien Umowy

e) udokumentowane w protokole z kontroli zdarzenia nieprzestrzegania przepisow i zasad bhp, ochrony

pozarowej, instrukcji - system przepustkowy dla ruchu osobowego i srodkow transportu/

b^dq skutkowaty sankcjami w postaci zatrzymania elektronicznej karty identytikacyjnej i co najmniej
rocznego zakazu wst^pu osoby na teren Zamawiajqcego.

12. W przypadku wystqpienia zdarzen wymienionych w punkcie 16 istnieje obowiqzek ztozenia przez firm^
zewn^trznq w trybie bezzwtocznym na rzecz Zamawiajqcego:

a) pisemnego wyjasnienia przyczyn zaistniatej sytuacji,

b) poinformowania o ustalonych i podj^tych dziataniach celem nie powtorzenia s\q podobnych
przypadkow.

13. Zamawiajqcy dla wymienionych w punkcie 16 przypadkow b^dzie;

a) uwzgl^dniatje podczas okresowej oceny dostawcow,

b) brat pod uwag^/ przez organizatorow przetargow i zlecania robot itp./ wyniki dokonanych ocen

dostawcow (szczeg61nie,jezeli nieprawidtowosci SIQ powtarzajq),

c) oceniac powtarzajqce si^ nieprawidtowosci w ciqgu ostatnich 12 miesi^cy, ktore mogq spowodowac

pomini^cie w zaproszeniu do przetargow firm^ na okres nie krotszy niz 12 miesi^cy liczqc od daty

zakonczenia ostatniej zleconej pracy na rzecz Zamawiajqcego.

Powyzsze sankcje b^dq skutkowaty niezaleznie od kar umownych wynikajqcych z punktu 23.

14. Pracownik firmy zewn^trznej (lub jej podwykonawcy) zgtasza bezzwtocznie swojemu przetozonemu

wypadek przy pracy lub zdarzenie, ktore moze bye uznawane za wypadek przy pracy orazzdarzenie

potencjalnie wypadkowe oraz okolicznosd zaistnienia. Firma zewn^trzna (lub jej podwykonawca) ustala
okolicznosci i przyczyny wypadku przy pracy oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Kazdy zaistniaty
wypadek przy pracy lub zdarzenie, ktore moze bye uznawane za wypadek przy pracy oraz zdarzenie

potencjalnie wypadkowe nalezy zgtosic inspektorowi nadzoru i do stuzby bhp Elektrowni.

15. W przypadku zaistniatego wypadku przy pracy, pozaru/ awarii zagrazajqcej srodowisku lub potrzeby

ewakuacji w celu przyspieszenia akcji ratunkowej, ustala s\q ponizszy tryb post^powania:

a) pracownik, ktory zauwazyt wypadek/ jest zobowiqzany udzielic poszkodowanemu pierwszej pomocy/
nast^pnie zawiadomic o wypadku swego przetozonego, stuzb^ bhp Elektrowni oraz Dyzurnego Inzyniera

Ruchu Elektrowni (DIRE).

b) zarowno pracownicy, jak i DIRE maj^ za zadanie w razie potrzeby natychmiast powiadomic pogotowie
ratunkowe, a DIRE ponadto jest zobowiqzany do powiadomienia Formacji Ochrony Zaktadu
o przewidywanym wjezdzie pogotowia ratunkowego oraz miejscu wypadku.

c) pracownicy, ktorzy zauwazyli pozar lub Jego objawy na terenie Zamawiajqcego, zobowiqzani sq
niezwtocznie powiadomic osoby znajdujqce s\q w obiekcie lub sqsiedztwie, bezposredniego

przetozonego oraz powiadomic telefonicznie lub w inny dost^pny sposob Dyzurnego Inzyniera Ruchu

Elektrowni i przystqpic do gaszenia dost^pnymi srodkami.

d) w przypadku zaistnienia awarii zagrazajqcej srodowisku naturalnemu pracownicy powinni zawiadomic
swego przetozonego oraz DIRE.

e) w przypadku potrzeby ewakuacji, prowadzi Jq przetozony pracownikow firmy zewn^trznej do czasu
przej^cia kierowania akcjq przez wyznaczonego pracownika Zamawiajqcego lub przez przedstawiciela
specjalistycznych stuzb ratowniczych.

16. Ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy, ktory miat miejsce na terenie zamawiajqcego
dokonuje zespot powypadkowy powotany przez pracodawc^ poszkodowanego, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajqcego.

17. W przypadku prowadzenia przez pracownikow firmy zewn^trznej prac niezgodnie z obowiqzujqcymi
wymaganiami prawnymi i/lub zasadami obowiqzujqcymi u Zamawiajqcego, upowaznieni przedstawiciele
/Inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiajqcego/ sfuzba bhp i ppoz./ majq prawo przerwac
wykonywanie prac 2 przyczyn lezqcych po stronie firmy zewnqtrznej oraz wystqpic o natozenie kary

wymienionej w punkcie 23.

\y/
H ^^^^] Kr
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18. Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc firmQ zewn^trznq nast^pujqcymi karami umownymi:

a) w wysokosci 5.000 zf z tytutu kazdego stwierdzonego przypadku przebywania pracownika w stanie
nietrzezwosci na terenie Zamawiajqcego,

b) w wysokosci 2.000 zt 2 tytutu kazdej zawinionej przerwy w robotach/ nakazanej przez przedstawiciela

Zamawiajqcego/ Inspektora Nadzoru, stuzby bhp i ppoz./ z przyczyn, za ktore odpowiada firma

zewn^trzna/

c) w wysokosci 2.000 i\ z tytutu kazdego zawinionego przypadku nieprzestrzegania instrukcji - system
przepustkowy dla ruchu osobowego i srodkow transportu.

Realizacja ww. kar dokonywana jest w trybie I na zasadach obowiqzujqcych u Zamawiajqcego.

19. WAZNETELEFONY:

> Alarm DIRE 44 735 1000, 44 735 4998

> Wydziat Ratownictwa Technicznego 44 735 1022

> Pierwsza pomoc lekarska - Rogowiec 44 735 4999, 44 735 2971

> Formacja Ochrony Zaktadu 44 735 1442

> Dziat BHP 44 735 1090, 44 735 1091

> Dziat Ochrony Srodowiska 44 735 1096, 44 735 4005

Potqczenie z telefonow wewn^trznych mozliwe jest po wybraniu numeru zaznaczonego (pogrubionq

czdonkq).
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-̂^
^?

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Numer
Rejestracyjny

(pojazdu)
Marka (pojazdu) Model (pojazdu) Rok produkcji

(pojazdu)

DMC zespotu
pojazdow Wtasciciel

(podpisy i pieczqtki uprawnionych reprezentantow
iub upelnomocnionych przedstawicieliWykonawcy)
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Zatqcznik nr5 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 aktualizacji oswiadczenia w przypadku zmiany
stanu faktycznego.

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

Niepotrzebne skreslic'

1 Oswiadczenie ma zastosowanie dla kontrahent6w, kt6rzy sq osobami prowadzqcymi indywidualnq dzialalnosc gospodarczq.


