
Zatqcznik nr 3 do SIWZ - Istolne Postanowienia Umowy

Istotne postanowienia umowy

§1.

Struktura Umowy

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

1.1. Zatqcznik nr 1 Specyfikacja techniczna ci^gnika rolniczego,

1,2. Zatqcznik nr 2: Oferta Wykonawcy,

1.3. Zatqcznik nr 3: Wzor Protokotu Odbioru Technicznego,

1.4. Zatqcznik nr 4: Wzor Protokotu Odbioru Koricowego,

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

3. W przypadku niezgodnosci pomi^dzy tresciq niniejszej Umowy, a fresciq zafqcznikow pierwszeristwo majq postanowienia
Umowy.

§2.

Przedmiot Umowy

1, Przedmiotem Umowy jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych ciqgnikow rolniczych zgodnych ze specyfikacj'q techniczn^
stanowiqcq Zatcjcznik nr 1, zwanych dale] ,,przedmjotem zamowienia" oraz ich rejesfracja w imieniu j na rzecz
Zamawiajqcego.

2. Przedmiot Zamowienia dosfarczony przez Wykonawc^ musi odpowiadac wymaganiom okreslonym w Specyfikacji

Technicznej stanowiqcej Zatqcznik nr 1 do niniejszej umowy, Ofercie oraz w szczegolno^d przedmiot zamowienia b?dzie
sprawny technicznie, fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wczesnie] niz w 2018r. Wykonawca oswiadcza,
ze przedmiot zamowienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Przedmiot Zamowienia uznaje si? za zgodny z danq specyfikacjq, jezeli zostanie zgodnie z jej wymogamj dopuszczony

do ruchu, co zostanie potwierdzone w dowodach rejestracyjnych pojazdow, zgodnie z przepisami obowi^zujqcymi w tym
zakresle w dacie rej'estracji,

4. Przedmiot Umowy (w caiosci lub w cz?sci) maze zosta6 obj^ty formq leasingu operacyjnego realizowanq przez podmiot

trzeci wybrany przez Zamawiajqcego.

§3.

Wynagrodzenie Umowne

1. Strony ustalajq cen^ jednostkowq dla przedmiotu Zamowienia, o l<t6rym mowa w § 2, ust. 1 na kwot?
-PLN netto (stownie ztotych:

00/100).

2. Wynagrodzenle netto (bez VAT) za zrealizowanie Przedmiotu Umowy (wraz z roztadunkiem w magazynie Zamawiajqcego
lub w miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego) wynosi.............................................. PLN netto.

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

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

5. Wykonawca zobowiqzuje si^, ze wypelni ustawowy obowiqzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku naleznego
z tytufu wystawionych faktur obj?tych przedmiotowq Umowq. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze pochodzenie towaru,
ktore jest przedmiptem umowy Jest ;legalne i wedtug jego wiedzy nie uczestniczy w tahcuchu transakcji majqcych na celu
w^udzenie z bud^etu paristwa podafku VAT.

6. Ceny przewidziane w ust. 1 uwzgl^dniajq ceny wszystkich ustug towarzyszqcych wykonaniu Umowy, w tym rowniez
czynnosd zwiqzane z rejestracjq pojazdow zgodnie z § 2 ust. 3.

7. Jezeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiajqcego obowiqzek podatkowy na podstawie przepisow o podatku
od towar6w i ustug, kwota naleznego podatku VAT zostanie rozliczona z Urz^dem Skarb^wynT)przez Zam^wiajqcego
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zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, W przypadku, gdyWykonawca doliczy do wynagrodzenia netto nienalezny podatek
VAT, to Zamawiajqcy dokona obnizenia tego wynagrodzenia o kwot^ podatku VAT, ktorq obowiqzany Jest rozliczyc
zamiast Wykonawcy na podstawie przepisow o podatku od towarow i uslug.

8, Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 powi^kszone o nalezny podatek VAT, z zastrzezeniem ust. 7, stanowi catkowite

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu 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.

9. Niewykorzystana na realizacj? Przedmiotu Umowy kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu nie powoduje powstania
po stronie Wykonawcy roszczenia o przesuni^cie terminu wykonania dostawy i nie rodzi po stronie Zamawiajqcego
zobowiqzania do udzielenia zamowien na Hcznq kwot^ okreslonq w ust. 2.

§4.

Termin i miejsce wykonania Umowy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot Zamowienia nie pozniej niz do dnia 15,10.2018r.

2. Przedmiot Zamowienia zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego po uzgodnieniu telefonicznym
lub drogq e-mail.

3. Za dzieh dostawy uwaza si? dat? spisania protokotu Odbioru Kohcowego bez zastrzezeh, zgodnie z § 8.

§5.

Wykonywanie Umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje si^ do wykonywania Przedmiotu Umowy z najwyzszq starannosciq, 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 przestrzega przepisow
prawa, w tym w szczegolnosci przepisow dotyczqcych przeciwdziatania korupcji, prania pieni^dzy i finansowania terroryzmu,
przepisow dotyczqcych przestrzegania praw pracowniczych, przepjs6w dotyczqcych przestrzegania zasad bezpieczehstwa
i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisow w zakresie ochrony mienia oraz
przepisow ochrony srodowiska oraz doktada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich pracownikow, wspolpracownikow,
podwykonawcow tub osob przy pomocy ktorych b?dzie swiadczyc ustugi na rzecz Spotek GK PGE w powyzszym zakresie.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si? z tresciq ,,Kodeksu Post^powania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK PGE"
(http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spotki GK PGE w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach
zwiqzanych z realizacjq umow na rzecz Spotek GK PGE, przestrzegac b^dzie okreslonych tam standardow prawnych
i etycznych, i dotozy wszelkiej starannosci, aby jego pracownicy, wspotpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy
ktorych b^dzie swiadczyc dostawy przestrzegali tych standardow.

4. W razie zgtoszenia przez PTS ,,Betrans" sp. z o.o. jakiejkolwiek wqtpliwosci dotyczqcej przestrzegania przez Wykonawc?,
jego pracownikow, wspotpracownikow, podwykonawcow lub osob przy pomocy ktorych b^dzie swiadczyc dostawy zasad
okreslonych w ust^pach powyzej, 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, upadtosciowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

6. Wykonawca zobowiqzuje si? nie zatrudniac pracownikow Grupy Kapitatowej Polskiej 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 dotyczy zarowno zawarcia umowy o prac?
lub innej umowy cywilnoprawnej - nazwanej lub nienazwanej, na podstawie ktorej swiadczonajest praca. W razie naruszenia
tego obowiqzku Zamawiajqcy maze naliczyc Wykonawcy kar? umownq w wysokosci 5.000 zt (pi^c tysi^cy zlotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

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

8. Wykonawca nie maze zlecic wykonywania Przednniotu Umowy lub jego cz^sci podwykonawcom bez uprzedniej zgody
Zamawiajqcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§6.

Poufnosc

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzielaniem lub wykonywaniem zamowienia, w tym rowniez tresc
i warunki Umowy, majq charakter poufny i mogq by6 zarowno w trakcie, jak i po wykonaniu zamowienia, udost^pniane
osobom trzecim jedynie za zgodnq wolq Stron, przy czym Zamawiajqcy ma prawo ujawnic wszelkie informacje dotyczqce
warunk6wisposobuudzielanialubwykonywaniadanegozam6wieniaPGEPolskiejGrupieEnergetycznejS.A.,przezwzglqd
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na zakres istniejqcego powiqzania kapitatowego, oraz innym Spofkom GK PGE. W przypadku powierzenia przez
Zamawiajqcego innemu podmiotowi czynnoscl zwiqzanych z przetwarzaniem danych zwiqzanych z zawartym Zamowieniem,
Zamawiajqcy Jest uprawniony ujawnic temu podmiotowl wszelkie informacje, o ktorych mowa w niniejszym ust^pie.

2. Wykonawca oswiadcza, Iz w zwiqzku z posiadaniem przez PGE Polsk^ Grup? Energetycznq S.A. - podmiot dominujqcy

w stosunku do Zamawiajqcego - statusu spotki publicznej, wyraza zgod? na podawanie do publicznej wiadomosci informacji
dotyczqcych przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporzqdzeniu wtasciwego ministra w sprawie informacji
bie2:qcych i okresowych przekazywanych przez emitentow papierow wartosciowych oraz warunkow uznawania
za rownowazne infomnacji wymaganych przepisami prawa pahstwa nieb^dqcego pahstwem czfonkowskim oraz
na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE
Polskq Grup? Energetycznq S.A. obowiqzkow inform acyjnych wynikajqcych z ustawy o ofercie publiczne] i warunkach
wprowadzanja insfrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych jak i rowniez
obowiqzkow informacyjnych wynikajqcych z Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 roku w sprawie naduzyc na rynku (rozporzqdzenie w sprawie naduzyc na rynku) oraz uchyfajqcego dyrektyw^
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.

3. Zamawiajqcy ma rowniez prawo udost?pnic odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiqzek taki wynika
z przepisow prawa lub gdy jest to potrzebne dlawlasciwej eksploatacjj, 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 jnformacji zwiqzanych z Umowq ofrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do celow innych niz realizacja
Umowy oraz korzystania z przedmiotu umowy a fakze jego konserwacji, remontu, naprawy, modernizacji, rozbudowy.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie maze wykorzystac jakichkolwiek danych dotyczqcych Zamawiajqcego
dla innych celow, niz zwjqzanych bezposrednio z realizacjq Umowy, dotyczy to w szczegolnosci stosowanych rozwiqzah
technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeh, programow i pfanow remontowych oraz
inwestycyjnych jak rowniez wszelklch danych finansowo-ksi^gowych i bilansowych Zamawiajqcego.

§7.

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiqzujq si? przestrzegac zasad przetwarzania danych osobowych niezb^dnych dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy, okreslonych w Rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO"), oraz
powiqzanych z nim powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa polskiego.

2. Charakter przetwarzanych danych jest jedynje akcesoryjny i wynika ze swiadczonej przez Wykonawc? na rzecz
Zamawiajqcego dostawy o ktorej mowa w § 2 Przedmiot Umowy.

3. Wykonawca zobowiqzuje si? przetwarzac dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1 zgodnie z obowiqzujqcymi w zakresie
ochrony danych osobowych przepisami, w szczegolnosci RODO, a po okresie obowiqzywania niniejszej Umowy ~
zobowiqzuje si^ przetwarzane dane trwale usunqc w terminie 14 dni od wygasni^cia lub rozwiqzania Umowy, sporzqdzajqc
przy tym protoko^ zniszczenia danych osobowych, ktory przesyta niezwtocznie Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewni, aby osoby, ktore przy wykonywaniu niniejszej Umowy b^dq miafy dost^p do danych, o ktorych mowa
w ust. 1, przestrzegaty wszelkich zasad ochrony danych zgodnie z przepisami powszechnie obowiqzujqcymi.

5. Wykonawca zobowiqzuje si^ poinformowac osoby, ktorych dane podlegajq przekazaniu, o przekazaniu danych, stosownie
do obowiqzujqcych przepisow prawa polskiego o ochronie danych osobowych oraz RODO w tym przedmiocie.

6. Wykonawca zobowiqzuje si$ uzyskac od osob, ktorych dane podlegajq przekazaniu - pisemne potwierdzenie uzyskanla
informacji, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej. Strony zobowiqzane sq informowac si^ wzajemnie o wszelkich naruszeniach
(incydentach) zasad ochrony danych, o Ktorych mowa w ust. 1 . nie pozniej niz w 24 godziny od wykrycia. Druga strona ma
mo2:liwosc uczestnictwa w czynnosciach wyjasniajqcych i jest informowana o ustaleniach z chwilq ich dokonania,
w szczegolnosci o stwierdzeniu naruszenia.

7. Wykonawca oswiadcza, Iz 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 zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej ,,RODO"), znajdujqcym si? na stronie internetowej: http://betrans.pl/przetargi.

§8.

Procedury Odbioru

1. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia tub utraty przedmiotu Zamowienia do czasu podpisania Protokofu Odbioru
Koricowego bez zastrzezeh.
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2. Przedmiot Zamowienia zostanie poddany odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi koncowemu, z ktorych zostanie
sporzqdzony protokot odbioru, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgodnie z wzorami stanowiqcymi zatqczniki
nr3 i 4 do Umowy.

3. Czynnosci odbiorowe mogq odbywac si? wytqcznie w dni robocze (od poniedziatku do piqtku) w godzinach 7.00 -12.00.

4. Czynnosci odbiorowe zostanq przeprowadzone w miejscu dostawy tj. PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Centrala, baza transportowa

Kalisko 13, po wczesniejszym uzgodnieniu godziny i daty czynnosci odbiorowych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem
- dla odbioru technicznego albo z 1 - dniowym wyprzedzeniem - dla odbjoru kohcowego,

5. Celem przeprowadzenia odbioru technicznego Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu kompletny pojazd w stanie

technicznym zgodnym z umowq wraz z nast^pujqcymi dokumentami:

5.1. Instrukcjq obstugi pojazduwj^zyku polskim;

5.2. Instrukcjq obstugi zamontowanych dodatkowych urzqdzen wyposazenia;

5.3. Katalog stosowanych cz^sci zamiennych;

5,4. Instrukcjq remonfowq ciqgnika, silnika i zabudowy (w wersji elektronicznej).

6. Po dokonaniu odbioru technicznego Wykonawca przystqpi niezwtocznie do czynnosci rejestracyjnych, w imieniu i na rzecz
Zamawiajqcego - celem uzyskania ich dopuszczenia do ruchu, o ktorym mowa w § 2 ust. 3. Zamawiajqcy udzieli w tym
zakresie stosownych petnomocnictw dla osob wskazanych przez Wykonawc^.

7. Wykonawca ponosi wytqcznq i nieograniczonq odpowiedzialnosc za przygotowanie, kompletnosc i prawidtowosc wszelkich
dokumentow niezb^dnych do rejestracji dostarczanych ciqgnikow, zgodnie z § 2 ust. 3, jak rowniez za prawidtowosc
czynnosci w post^powaniu administracyjnym, przy uwzgl^dnieniu stanu prawnego obowiqzujqcego w dacie rejestracji.

8. Wszelkie koszty zwjqzane z rejestracjq ciqgnikow ponosi Wykonawca.

9, Po uzyskaniu rejestracji, zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy Wykonawca zgtosi ci^gnik do odbioru kohcowego, dostarczajqc
Zamawiaj'qcemu komplet dokumentow rejestrowych pojazdu, w tym w szczegolnosci dowod rejestracyjny
i kart? pojazdu, wystawione na Zamawiajqcego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz kart^ gwarancyjnq Wykonawcy
oraz kopi^ prawidtowo wystawionej faktury.

10. Zamawiajqcy dopuszcza odbiory cz^sciowe przeprowadzone osobno dla poszczegolnych ciqgnikow. W takim przypadku
sporzqdza si? protokoty odbioru osobne dla poszczegolnych pojazdow.

11. Wytqcznie Protokot Odbioru Technicznego sporzqdzony bez zastrzezeh moze bye podstawq do wystawienia faktury
Vat, o ktorej mowa w § 9.

12. W okresie do dnia spisania protokotu odbioru koricowego Zamawiajqcy nie b^dzie korzystat z przedmiotow Zam6wienia,
ktore przeszty odbior techniczny. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodow przechodzi na Zamawlajqcego
z chwilq spisania protokofu odbioru kohcowego.

13. Jezeli w czasie odbioru zostanq stwierdzone wady Zamawiajqcemu przyslugujq nast^pujqce uprawnienia:

13.1.Jezeli wady nadajq si? do usuni^cia, Zamawiajqcy moze odmowic odbioru do czasu usuni^cia wad lub usterek.
W przypadku odmowy podpisania Protokotu Odbioru przez Zamawiajqcego przekaze on Wykonawcy na pismie
zastrzezenia lub wskaze wady wyznaczajqc odpowiedni termin na ich usuni^cie, co nie wyklucza uprawnienia
Zamawiajqcego do naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.3;

13.2. Jezeli Wykonawca nie przyst^pi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajqcy moze zlecic usuni^cie wad
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sqdu powszechnego;

13.3.Jezeli wady nie nadajq si? do usuni^cia, to Zamawiajqcy moze rozwiqzac Umow? ze skutkiem natychmiastowym
zwinyWykonawcy.

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

15. Za dzieh dosfawy uwaza si^ dat^ spisania ostatniego Protokotu Odbioru Koncowego bez zastrzezen.

§9.

Ptatnosci

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

2. Faktury Vat b?dq wystawione przez Wykonawc? oddzielnie na kazdy ciqgnik rolniczy. Podstawq wystawienia faktury Vat
jest protokot odbioru technicznego spisany bez zastrzezeh.

3. Ptatnosc b^dzie dokonana w ternninie 30 dni od daty spisania protokotu odbioru kohcowego bez zastrzezeh.

4. Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie si^ wystawienie faktury zawierajqcej w szczegolnosci prawidtowq nazw^
i adres oraz zapis, ktorego Oddzia^u/Centrali dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer zamowienia
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lub symbol komorki realizujqcej zakup, o ile informacje te zostaty przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Dane
Zamawiajqcego dla potrzeb wystawianych dokumentow VAT:

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

ul. Wojska Polskiego 73
97-400 Betchatow, skr. pocz. 98

NIP: 769-19-76-060.

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

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

26-607 Radom 9
lub

26-607 Radom 9
Skrytka Pocztowa nr 271

6. Faktur^ uwaza si^ za dor^czonq Zamawiajqcemu z chwilqjej odbioru przez spotk? Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

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

8. Zamawiajqcy oswiadcza, ze Jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug zarejestrowanym pod numerem
NIP: 769-19-76-060 i upowaznia Wykonawc^ do wystawiania zgodnie z Umowq i obowJqzujqcymi przepisami faktur
bez podpisu Zamawiajqcego, z tytulu wykonania Umowy.

9. Faktura oraz faktura korygujqca wystawiona niezgodnie z obowjqzujqcymi przepisami i/lub Umowq spowoduje opoznienie
zaptaty z winy Wykonawcy az do czasu nadeslania prawidtowo wystawionej faktury, za ktore to opoznienie nie przystugujq
Wykonawcy odsetki.

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

11. Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzysc Zamawiajqcego. Zamawiajqcy, na wniosek Wykonawcy moze dokonac
zapfaty za faktur^ przed terminem okreslonym w ust. 3 powyzej, przy zastosowaniu skonta. Wartosc skonta wyliczona
zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiqzujqcej u Zamawiajqcego dla przyspieszen zaptaty opartej na stopie
procentowej ustaionej w skali roku, za kazdy dzieh wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w Umowie
i zaakceptowanej przez Wykonawc? poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zaptaty. Zamawlajqcy
zastrzega, jz mozliwosc dokonania zaptaty za faktur? przed terminem b?dzie uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-
finansowej Zamawiajqcego. W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego platnosci za faktur? przed terminem zaptaty
na Wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowiqzany jest do wystawienia faktury korygujqcej, uwzgl^dniaj^cej wartosc skonta.

§10.

Porozumiewanie si? Stron

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

2. Pisma Stron powinny powoiywac si^ na jej numer. Za dat^ otrzymania korespondencji Strony uznajq dzieh przekazania
korespondencji pocztq elektroniczn^ lub faksem, pod warunkiem dor^czenia oryginatu korespondenqi
wformie pisemnej.

3. Korespondencj? nalezy kierowac na wskazane adresy:

Dla Zamawiajqcego:

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

Adres: ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98

Telefon: 44/7377200

Fax: 44/737 72 01

e-mail: sekretariatObetrans.pl

Dla Wykonawcy:

Imi? i Nazwisko/Nazwa Firmy:

Ad res:
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Telefon:

Fax:

e-mail:

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

4.1. - Robert Janus, nr tel. 601 696 770, robert.ianus@betrans.Dl,

4.2. - Pawet Kruszyriski, nr tel, 601 696 504, pawel.kruszvnskiObetrans.pl,

natomiast osobami odpowiedzialnymi za realizacj^ i upowaznionymi do zdania przedmiotu dostawy ze strony Wykonawcy
Sq:

4.3. ............................................................tel.:

4.4. ............................................................tel.:

4.5. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 i 4 nie wymaga sporzqdzenia aneksu.
Podstawq dokonania zmiany jest pisemna informacja.

5. Upowaznienie, o ktorym mowa w ust. 4, nie wymaga dodatkowych umocowah dla wskazanych osob do podpisania Protokotu
Technicznego/Koncowego.

§11.

Odpowiedzialnosc

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

1.1. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc^ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego lub rozwiqzania
Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc
Wykonawc? karq umownq w wysokosci 20% wartosci Umowy netto wskazanq w § 3 ust. 2;

1,2. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc?, z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego, Wykonawca
ma prawo obciq^yc Zamawiajqcego karq umownq w wysokosci 20% wartosci Umowy netto wskazanq w § 3 ust. 2;

1.3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn nielezqcych po stronie Zamawiajqcego,
Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc Wykonawc? karami umownymi. Karq jednorazowq w wysokosci 10% wartosci netto
dostawy niezrealizowanej w terminie za pierwszy dzieri opoznienia oraz w wysokoscj 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^du wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r^kojmi Zamawiajqcy ma
prawo obciqzyc Wykonawc^ karami umownymi w wysokosci po 0,2% wartosci netto umowy okreslonej w § 3 ust. 2
za kazdy dzieh opoznienia, liczqc od ustalonego terminu usuni^cia wad;

1.5. W przypadku naruszenia obowiqzku okreslonego w § 5 ust. 8 Umowy, Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc Wykonawc^
karq umownq w wysokosci 1 0 000 •z.\ za kazdy przypadek naruszenia.

tqczna wysokosc kar naliczonych Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realjzacji dostaw nie moze wynosic wi^cej niz
20% wartosci Umowy netto. tqczna wysokosc kar umownych z tytulu niedotrzymania terminu realizacji dostaw i rozwiqzania
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% wartosd 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 lub potrqcenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku wykonania dostawy oraz nalezytego
wykonania zobowiqzah wynikajqcych z niniejszej Umowy.

4. Strony zastrzegaj^ prawo do dochodzenja na zasadach ogolnych odszkodowania przekraczajqcego wysokosc zastrzezonych
kar umownych, do pefnej wysokosci poniesionej szkody.

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

6, Odpowiedzialnosc Sfron z tytulu nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy wytqczajq zdarzenia sity wyzszej.
Zdarzeniami sity wyzszej sq zdarzenia zewn^trzne, nagte, niezalezne od woli Stron, ktorych nie mozna byto przewidziec
i ktorym nie mozna byto zapobiec, a ktore majq wplyw na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposob, ze uniemozliwiajq
wykonanie Umowy w catosci lub 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. 7,
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7. Terminem ,,sita wyzsza" Strony okreslajq akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady. powstania,
zamieszki, epidemie, osuni^cia gruntu, trz^sienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spetniajqce przestanki,
o ktorych mowa w ust. 6.

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

8.1. Powstanie i ustanie ,,sity wyzszej" winno bye zgtoszone drugiej Stronie przez Strong podlegajqcq jej dziataniu.
Zawiadomienia - dokonane za posrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu - winny
nastqpic bez zb^dnej zwloki, nie pozniej niz w terminie 14 dni od powstania ,,si)y wyzszej";

8.2. W przypadku zgioszenia telefonicznego nalezy niezwtocznie potwierdzic w je formie pisemnej. Przedstawienie drugiej
Stronie dokumentacji, ktora wyjasnia nature i przyczyny zaistniatej sity wyzszej w takim zakresie, w jakim jest ona
mozliwie osiqgaina, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu sily wyzszej,
pod rygorem utraty uprawnieh wynikajqcych z niniejszego paragrafu.

9. Jesli w ciqgu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu sity wyzszej jej dziatanie nie ustanie, Strony
spotkajq si^ w celu podj^cia dziatah dla unikni^da dalszego opoznienia w realizacji Umowy.

10. Jezeli okolicznosci sity wyzszej trwajq przez okres ctiuzszy niz 90 dni, Strony majq prawo rozwiqzac Urnow?
z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, W przypadku rozwiqzania Umowy, o ktorym mowa w niniejszym
ust?pie, b^dq miec odpowiednie zastosowanie zapisy § 14 ust. 5.

§12.

Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Zamowienia, na okres ......................... j na warunkach okreslonych w Ofercie,

tj.:

1.1 ...... miesiqce-mechaniczna;

1.2 ...... miesiqce - lakier;

1.3 ....... miesi^ce - nadwozie.

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

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

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

5. Zgtoszenie wady (awarii, usterki, lub innej nieprawidtowosci w dziataniu) Przedmiotu Umowy dokonywane b^dzie przez
Zamawiajqcego pisemnie, faksem lub pocztq elektronicznq. Zapisu § 10 ust. 1 i 2 nie stosuje si$. Za dat? dor?czenia
zgtoszenia faksem lub pocztq elektronicznq Strony uznajq dzien przekazania korespondencji pocztq elektronicznq
lub faksem.

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

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajqcy moze niezaleznie od innych przystugujqcych mu
uprawnien, zledc usuni^cie ich stronie trzedej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznoscJ uzyskiwania zgody sqdu
powszechnego.

8. W przypadku koniecznosci dokonania naprawy w punkcie obstugi serwisowej, koszty przejazdu pojazdu w obie strony
pokrywa Wykonawca. Stacja serwisowa zobowiqzana jest do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciqgu 7 dni kalendarzowych
od dnia zgtoszenia reklamacji.

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

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

11. W przypadku dokonania naprawy Przedmiotu Umowy, termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas je] dokonywania.

12. Okres gwarancji oraz r^kojmi rozpoczyna swoj bieg od daty protokotu odbioru koncowego.
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§13.

Przeniesienie praw lub obowiqzkow

1. Zamawiajqcy maze dokonac cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia dtugu na spotk^ Grupy Kapitatowej PGE lub
inny podmiot zalezny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentowfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spofkach publicznych, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgod?.

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

3. Wykonawca wyraza zgod? na przej^cie dtugu 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 moze przeniesc praw lub obowi^zkow wynikajqcych z Umowy na osoby trzede bez uprzedniej zgody
Zamawiajqcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14.

Rozwiqzanie Umowy

1. Zamawiajqcy maze 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 prawicHowego wykonywania Umowy i okreslajqcego ostateczny termin wykonania Przedmiotu
Umowy, nie wykonuje go bqdz wykonuje w sposob, ktory daje uzasadnione przypuszczenie, iz nie wykona Umowy
w umowionym terminie;

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

1.3. Wykonawca dostarczyt towar inny niz oferowany;

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

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

2. ZamawiaJqcy maze rozwiqzac niniejszq Umow^ na podstawie oswiadczenia w przypadku gdy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajqcego wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie.

3. Rozwiqzanie Umowy maze nastqpic wy^cznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie o rozwiqzaniu
umowy b^dzle skuteczne z chwilq dor^czenia Wykonawcy.

4. Zamawiajqcy ma prawo rozwiqzac umow? w sytuacji powzi^cia informacji o prawomocnym skazaniu za przest^pstwo
o ktorym mowa:

a) w art.165a, art. 181 -188, art. 218-221, art. 228-230, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
- Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z clnia 25 czerwca 2010r. o sporcie

b) 0 charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1 997r. - Kodeks karny,

c) Skarbowe

urz^dujqcego cztonka organu zarzqdzaj^cego lub nadzorczego Wykonawcy, na etapie post^powania zakupowego lub trakcie
realizacji umowy.

5, W razie rozwiqzania Umowy, Strony Umowy sporzqdzq w terminie do 7 dnj od daty zfozenia oswiadczenia o rozwiqzaniu,
protokot potwierdzajqcy zakres wykonanego, a niezaptaconego Przedmiotu Umowy. Protokot b^dzie stanowic w tym
przypadku podstaw? do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym Wykonawcy nalezy si$ wynagrodzenie wytqcznie
za cz^sc Przedmiotu Umowy, ktora zgodnie ze sporzqdzonym Protokotem zostala przez Zamawiajqcego odebrana bez
zastrzezeh.

6. W razie rozwiqzania Umowy, cz^sc wykonanego Przedmiotu Umowy odebranego bez zastrzezeh staje si? wtasnosciq
Zamawiajqcego, a Wykonawcy przysiuguje roszczenie o zaptat? za niq, o ile Zamawiajqcy nic dokonat zaptaty.

§15.

Zmianytresci Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu
do Umowy, z zastrzezeniem postanowieh § 9 ust. 7 i § 10 ust. 4 pkt 4.5.
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§16.

Prawo Umowy

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

§17.

J^zyk Umowy

1. J^zykjem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest j?zyk polski.

2. Wprzypadku, gdydokumentywymagane UmowqsktadaneprzezWykonawc^sporzqdzonesqwj?zykuobcym,Wykonawca
dostarczy je wraz z ttumaczeniem na J$zyk polski. Odst?pstwa od powyzszej zasady wymagajq zgody Zamawiajqcego na
pismie pod rygorem niewaznosci.

§18.

Rozstrzyganie spor6w

1, Strony dotozq wszelkich starari w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporow powstatych mi^dzy nimi w zwiqzku
z Umowq, jednakze nie dtuzej niz przez okres 30 dni od daty zfozenia drugjej Stronie wniosku o ugod?.

2. Wszelkie spory powstate w wyniku lub dotyczqce realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane b^dq przez wtesciwy sqd
powszechny dla siedziby Zamawiajqcego.

§19.

Postanowienia koricowe

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

2. Niewaznosc ktoregokolwiek z postanowieh Umowy nie powoduje niewaznoscj Umowy.

Zamawiaj^cy Wykonawca

<^
>^AWNY
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Zatqcznik nr 1 do Istotnych Postanowien Umownych - Specyfikacja techniczna ciqgnika rolniczego

Specyfikacja techniczna ciqgnika rolniczego - 4 sztuki

Lp. Wymagania techniczne Odbiorcy

1. DANE OGOLNE

1.1. Ciqgnik rolniczy " fabrycznie nowy, rok producji 2018

1.2. Cjqgnik rolniczy z nap^dem na dwie osie 4x4

Model ci^gnika powinien bye aktualnie wytwarzany przez producenta, ktorego autor/zowane stacje obstugi znajdujq
1.3. SJQ na terenie Polskj i musi spelniac wszystkie wymagania wynikajqce z przepisow ruchu drogowego oraz co

najmniej wymagania Dyrekfcywy 97/68/WE w zakresie emisji spalin.

2. SILNIK

2.1. Silnik wysokopr^zny, turbodotadowany

2.2. Moc znamionowa silnika minimium 140 KM

2.3. Pojemnosc silnika minimum 6500 cm3

2,4. Liczba cylindrow minimum 6

3. Nap^d

3.1. Na dwie osie4x4

3.2. Skrzynia biegow potautomatyczna z rewersem elektrohydraulicznym

3.3. Minimum 4 biegi zmieniane pod obciqzeniem

3.4. Skrzynia biegow: minimum 16-biegowa (16 do przodu/16 do tytu)

3.5. Kote nie mniejsze niz: przod R28, tyt R38

4. TylnyWOM

4.1. Sprz^gto wielotarczowe - niezalezne

4.2. Automatyczny

4.3. Selekcja predkosci z kabiny operatora

4.4. Minimaina mac z WON - 36 KM

5. OS PRZEDNXA
5.1. Sztywna

5.2. Samoczynne blokowanie mechanizmu roznicowego

5.3. Zwolnice planetarne

5.4. Kqtskr^tu min 55'

6. TYLNY MOST
6.1. Blokada mechanizmu roznicowego ko)-, sterowana elktrohydraulicznie

7. OGUMIENIE/ BtOTNIKI

7.1. Ogumienie przod minimum: 480, przednie btotniki skr^tne

7.2. Ogumienie ty+ minimum: 580, tylne btotniki 2 poszerzeniem

7.3. W kotach zainstalowane czujniki cisnienia i temperatury zintegrowane 2 oprogramowaniem Firmy TEKOM

8. UKtAD KIEROWNIC2Y

8.1. Koto kierownicy z regulowanq wysokosdq i pochyieniem

8.2. Wspomaganie uktadu kierowniczego

9. UKtAD HAMULCOWY
9.1. Hamuice z samoczynnq regulacjq

9.2. Tarcze w kqpieli olejowej dziataj^ce na wa}y mechnizmu roznicowego

9.3. Hamulec r^czny wielotarczowy

9.4. Hamulce pneumatyczne przyczepy

Podgrzewany osuszacz spr^zonego powietrza (system pozwalajqcy na wydajne usuwanie pary wodnej z osuszacza
""' sprQzonego powietrza -uk. Pneumatycznego)

10. KABINA

10.1. Amortyzowana

10.2. Wyciszona komfortowa

10.3. Klimatyzacja

10.4. Amortyzowany fotel kierowcy (zawieszony na poduszcze powietrznej)

10.5. Wycieraczka + spryskiwacz przedniej i tylnej szyby, elektryczne ogrzewanie szyby tylnej

10.6. Swiafcta robocze z przodu i ty^u ci^gnika

10.7. Siedzisko dla instruktora (pasazera)

10.8. Wentylacja i ogrzewanie

10.9. Radioodtwarzacz z gkisnikami i antenq

—r^



10.11. Teleskopowe lusfcerka odpome na wstrz^sy

10.12. Kratka osteniaj^ca tyinq szyb^

System monitoringu rejestrujqcy lokalizacj^ j czas pracy/ sledzenie trasy przejazdu/ parametr/ (^cznie z pomiarem
poziomu i zuzycia paliwa) wraz z oprogramowaniem w j^zyku polskim Firmy TEKOM ze zdainym transferem danych

" na serwer ZamawEaj^cego poprzez GPRS (licencja na wszystkie oferowane ci^gniki bez ograniczenia czasowego oraz
licencja na aplikacj^, licencja serwerowa). Zintegrowany z zamontowanymi czujnikami cisniena i temperatur/.

10.14. Mozliwosc wsiadania i wysiadania na obie strony ciqgnika

Gasnica min 2KG ABC zamocowana dostQpnym miejscu/ apteczka pierwszej pomocy, trojkqt ostrzegawczy,
10.15.2 kamizelki odblaskowe, miotek bezpieczenstwa, nakiejki z ograniczeniem pr^dkosci do "20" i "30" km/h - nakiejone

po wewn^trznej stronie - miejsce do ustalenia z Zamawiajqcym.
Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu: powietrzne - suche, wyposazone w panel steruj^cy zamontowany w kabinie
kierowcy, umozliwiajqcy regulacj^ temperatur/ zadanej wraz 2 mozliwosciq automatycznego tygodniowego
zaprogramowania czasu za^qczenia oraz wy^czenia ogrzewania. Ogrzewanie zintegrowane z fabr/cznym zbiornikiem
paliwa

11. WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

11.1. Elektryczny od^cznik masy

11.2. Lampa biyskowa ledowa typu "kogut"- pomaranczowa typu Electra LBO-IOT 12V

11.3. Akumulator min. 132Ah

11.4. Instalacja elektryczna 12V

11.5. Haiogeny - minimum 2 sztuki, zamocowane w gornej cz^sci kabiny

12. ZBIORNIK PALIWA
12.1. Pojemosc zbiomika paliwa minimum 1501

12.2. Korek zamykany na klucz
ZabezpieczenEe wiewu zbiornika paliwa przed wtamaniem/kradziez^ typu TP / N1 (TRUCKPROTECT NECK-H -
dobranego odpowiednio do rozmiaru wlewu)

13. TUZ

13.1.1. ObciqznikE przednie

13.2. TYLNY:

AutostabElzator/ (poziomowanie automatycznie do wagi maszyny i niwefuj^ce jej zawahania^ fctumiqce wstrzqsy oraz
oscylaq'Q maszyn zawieszonych na tylnym podnosniku)

13.2.2. Szybkosprz^gE

13.2.3. Dodatkowe sifciwniki w podnosniku hydraulicznym

13.2.4. Zewn^trzne sterowanie TUZ + WOM na btotniku

13.2.5. Minimalny udzwig podnosnika - 7000 kg

13.2.6. Doiny zaczep roiniczy

Reguiowany zaczep transportowy (automatyczny) na iistwie (przesuwny zaczep szybko-przestawny do montazu w
"""' szynQ, z mozliwosciq regulacji wysokosci -maksymalna dopuszczalna wartosc D - min 97/1 kN)

14. HydrauUka

14.1. UMad hydrauliczny zamkniety

14.2. Cisnienie minimum -170 bar

14.3. Minimum 4 rozdzielacze hydrauiiki zewn^trznej, minimum 8 gniazd
Rozdzieiacz i joystick sterujqcy prac^ przedniego TUZ wraz uk^adem umoziiwiajqcym pod^czenie i sterowanie
phjgiem

14.5. Powrot bezdsnieniowy

14.6. EDC- uktad eiektronicznego sterowania si^ ud^gu, podnosnik

14.7. Wydajnosc pompy minimum 110 1/min

14.8. Przystosowanie ci^gnika do obstugi przyczep z hydraulicznym uk^-adem wywrotu
14.9. Przystosowanie dcjgnika do obs^ugi przyczep z jedno E dwu przewodowym uk}adem hamulcowym

14.10.Zabezpieczenie gniazd zaworow hydrualicznych

15. DOKUMENTAC3A
15.1. Instrukcja obs+ugi pojazdu w j^zyku poiskim

Katalog cz^sci zamiennych catego pojazdu (silnik, podwozie/ nadwozie) w j^zyku poiskim - wersja eiektroniczna lub
'""" papierowa

Instrukcja remontowa podzespokSw pojazdu (podwozie + zabudowa) w j^zyku polskim - wersja elektroniczna lub
papierowa

Ciqgnik winien posiadac swiadecfcwo homoSogacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji
zwalniajqcej z obowiqzku uzyskania swiadectwa homoiogacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

15.4. powinien odpowiadac wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadac wymagane prawem
lub przepisami dokumenty, dokument okresiaj^cy warunki gwarancji E serwisu pogwarancyjnego, DTR, dokumenty
niezb^dne do rejestracji/ sporz^dzone w j^zyku poiskim.

15,5. Karta gwarancyjna (okres gwarancji minimum 24 miesiqce od daty odbioru koncowego)



Zat^cznik nr 3 do IPU - Wzor protokolu odbioru technicznego

PROTOKOt ODBIORU TECHNICZNEGO

Nr

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

dostarczonego na podstawie umowy

1. Komisja w sktadzie

Przedstawiciele ..................................................... jako strona odbieraj^ca:

Przedstawiciele .................................................... jako strona zdajqca:

2. Przedmiot dostawy:

a.

o numerach nadwozia (VIN):.

b. ................................................................................................

o numerach nadwozia (VIN):.

3. Komisja stwierdza:

4. Ustalenia komisji dotyczqcej wynikow prac:

Komisja stwierdza, ze przedmiot dostawy zostat wykonany zgodnie ze specyfikacjq
technicznq, ktora stanowi za+. Nr ...... do umowy

Jakosc przedmiotu dostawy jest poprawna i Zamawiaj^cy odbiera przedmiot dostawy pod
wzgi^dem technicznym.

Niniejszy protokot stanowi podstaw^ do wystawienia faktury za odebrany przedmiot dostawy.

Ostateczne potwierdzenie wykonania umowy wymaga splsania protokotu odbioru koncowego.

Na tym protokot zakonczono i podpisano.

Przedstawiciele strony zdajqcej: Przedstawiciele strony odbieraj^cej:

?



Zaf^cznik nr 4 do IPU - Wz6r protokofu odbioru koncowego

PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO

Nr

Spisany w dniu ................ roku w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. z siedzibq w Betchatowie

w sprawie odbioru przedmiotu dostawy dostarczonego na podstawie umowy

1. Komisja w sktadzie

Przedstawiciele ..................................................... jako strona odbierajqca:

Przedstawiciele ..................................................... jako strona zdajqca:

2. Przedmiot dostawy:

1.

o numerach nadwozia (VIN):.

wraz z dokumentacjq:

Dowod Rejestracyjny ................ Karta Pojazdu

Karta Gwarancyjna.

2.

o numerach nadwozia (VI N):.

wraz z dokumentacjq:

Dowod Rejestracyjny ................ Karta Pojazdu

Karta Gwarancyjna.

3. Komisja stwierdza:

4. Ustalenia komisji dotyczqcej wynikow prac:

Komisja stwierdza, ze przedmiot dostawy zostat dostarczony zgodnie z umowq.

Jakosc przedmiotu dostawyjest poprawna.

Zamawiajqcy przyjmuje przedmiot dostawy bez zastrzezeh co potwierdza Protokot
Odbioru Technicznego stanowiqcy zatqcznik do niniejszego Protokotu.

<z -̂<.



Zafqcznik nr 4 do IPU - Wz6r protokotu odbioru koncowego

Obustronnie podpisany protokot stanowi podstaw? do rozpocz^cia biegu terminu
ptatnosci.

5. Rozliczenie finansowe:

t^czna wartosc za zrealizowany i pozytywnie odebrany przedmiot umowy wynosi
netto ......... (stownie: ...............,....................).

Do powyzszej kwoty zostanie doticzony podatek VAT zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisaml.

Na tym protokot zakohczono i podpisano.

Paedstawiciele strony zdaj^cej: Przedstawiciele strony odbieraj^cej:


