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Zafqcznik nr 3 do SIWZ- Isfotne 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 zalqczniki:

1.1. Za^cznik nr 1: Specytikacja techniczna dla samochodu typu mikrobus 6-osobowego,

1.2. Zatqcznik nr 2: Specyfikacja techniczna dla samochodu typu mikrobus 7-osobowego,

1.3. Zatqcznik nr 3: Oferta Wykonawcy,

1.4. Zatqcznik nr 4: Wz6r Protokotu Odbioru Technicznego,

1.5. Zatqcznik nr 5: Wzor Protokotu Odbioru Koncowego,

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

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

§2.

Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych samochodowtypu mikrobus, w tym:

a) 2 samochody 6-osobowe zgodne ze specyfikacjq technicznq stanowiqcq Zatqcznik nr 1,
b) 3 samochody 7-osobowe zgodne ze specyfikacjq technicznq sfanowiqcq Zatqcznik nr 2,
zwanych dalej Przedmiotem Zamowienia oraz ich rejestracja w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego zgodnie z wymogami
wskazanymi odpowiednio w ust^pie od 1 pkt a do 1 pkt b

2. Przedmiot Umowy dostarczony przez Wykonawc? musi odpowiadac wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach
technicznych stanowiqcych Zatqczniki nr od 1 do 2 do niniejszej Umowy, Ofercie oraz w szczeg6lnosci Przedmiot
Zamowienia b^dzie sprawny technicznie, fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wczesniej 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 wymogami dopuszczony
do ruchu, co zostanie potwierdzone w dowodach rejestracyjnych pojazdow, zgodnie z przepisami obowiqzuj^cymi w tym
zakresie w dacie rejestracji.

4. Zamawiaj^cy poinformuje Wykonawc^ przed dostawq o rodzaju ogumienia na jakim samochody majq bye dostarczone
(letnie, zimowe).

§3.

Wynagrodzenie Umowne
1. Strony ustalajq cen$ jednostkowq:

1.1 dla pojazdow, o ktorych mowaw § 2, ust. 1 pkta, na kwot? ................. PLN netto (stownie ztotych ..................),

1.2 dla pojazdow, o ktorych mowaw§2, ust. 1 pktb, na kwot^ ................. PLN netto (stownie ztotych ..................),

2. Wynagrodzenie netto (bez VAT) za zrealizowanie Przedmiotu Umowy (wraz z roztadunkiem w miejscu wskazanym przez
Zamawlajqcego) wynosi .............................................. zt. (stownie ztafych: ..........,,,........................................)

(wartoscumowy).

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

4. Wykonawca zobowiqzuje si^, ze wypetni ustawowy obowiqzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku naleznego
z tytulu wystawionych faktur obj^tych przedmiotowq Umowq. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze pochodzenie towaru,
ktore jest przedmiotem Umowy jest ;legalne i wedtug jego wiedzy nie uczestniczy w tahcuchu transakcji maj^cych na celu
wyludzenie z budzetu pahstwa podatku VAT.

5. Ceny przewidziane w ust. 1 sq state, nie podlegajq waloryzacji i b^dq obowiqzywac dla wszeikich rozliczen wtrakcie catego
okresu trwania Umowy oraz uwzgl?dniajq ceny wszystkich ustug towarzyszqcych wykonaniu Umowy, w tym rowniez
czynnosci zwiqzane z rejestracjq pojazdow zgodnie z § 2 ust. 3.

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

^
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7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 powi^kszone o nalezny podatek VAT, z zastrzezeniem ust. 6, stanowi catkowite
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania wszelkich zobowiqzan okreslonych w Umowie i obejmuje wszelkie
koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacjq Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty ubezpieczenia, optat celnych,
koszty transportu itp.

§4.

Termin i miejsce wykonania Umowy

1. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc Przedmiot Zamowienia w terminie do 100 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Przedmiot Zamowienia zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiajqcego po uzgodnieniu telefonicznie
lub drogq e-mail odpowiednio:

PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Centrala, Piaski, Kalisko 13, 97-410 Kleszczow - samochody zgodne z Zaiqcznikiem 1 i 2 do

Umowy.

§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 terminowos6 wykonania Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos6 w sposob odpowiedzialny, w swojej dziatalnosci przestrzega przepisow
prawa, w tym w szczeg61nosci przepisow dotyczqcych przeciwdziatania korupcji, prania pieni^dzy t finansowania terroryzmu,
przepisow dotyczqcych przestrzegania praw pracowniczych, przepisow dotyczqcych przesfrzegania zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisow w zakresie ochrony mienia oraz
przepisow ochrony ^rodowiska oraz dokteda nalezytej staranno6ci przy weryfikacji swoich pracownikow, wspofpracownikow,
podwykonawcow lub 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 Spolki GK PGE w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach
zwiqzanych z realizacjq um6w na rzecz Spotek GK PGE, przestrzegac b^dzie okreslonych tam standardow prawnych
i etycznych, i dotozy wszelkiej starannosci, aby Jego pracownicy, wsp6tpracownicy, 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 dotyczqce] przestrzegania przez Wykonawc?,
jego pracownikow, wspolpracownikow, podwykonawcow lub osob przy pomocy ktorych b^dzie swiadczyc dostawy zasad
okreslonych w ust^pach powyzej, Wykonawca podejmie dzialania 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 wptyw 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 j jego Oddziatow przy realizacji Przedmiotu Umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej w formie pisemnej, przy czym zakaz dofyczy 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 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

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

8. Wykonawca nie maze zlecic wykonywania Przedmiotu Umowy tub jego cz^^ci 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 mog^ bye zarowno w trakcie, jak i po wykonaniu zamowienia, udost^pniane
osobom trzecim Jedynie za zgodnq wolq Stron, przy czym Zamawiajqcy ma prawo ujawnic wszelkie informacje dotyczqce
warunkow i sposobu udzielania lub wykonywania danego zam6wienia PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzglqd
nazakres istniejqcego powiqzania kapitatowego, oraz innym Spotkom GK PGE. W przypadku powierzenia przez
Zamawiajqcego innemu podmiotowi czynnosci zwiqzanych z przetwarzaniem danych zwiqzanych z zawartym Zamowieniem,
Zamawiajqcyjest uprawniony ujawnic temu podmiotowi wszelkie informacje, o kt6rych mowa w niniejszym ust^pie.

2. Wykonawca oswiadcza, iz w zwiqzku z posiadaniem przez PGE Polskq Grup? Energetyczn^ S.A. - podmiot dominujqcy
w stosunku do Zamawiajqcego - statusu spotki publicznej, wyraza zgod? na podawanie do pubiicznej wiadomosci informacji
dotyczqcych przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporzqdzeniu wtasciwego ministra w sprawie informacji
bie^cych i okresowych przekazywanych przez enhitentow papierow warto^dowych oraz warunk6w uznawania za
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rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa nieb^dqcego panstwem cztonkowskim oraz na przekazanie
tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A, na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polskq Grup?
Energetycznq S.A. obowiqzk6w inform a cyjnych wynikajqcych z ustawy o ofercie pubticznej i warunkach wprowadzania
instrumentow 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 uchylaj^cego 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 odpowiednle informacje podmiotom trzecim, gdy obowiqzek taki wynika
z przepisow prawa lub gdy jest to potrzebne ctla wta^ciwej eksploatacji, remontu lub modernizacji urzqdzeri Zamawiajqcego.

4. Z zastrzezeniem ust 1 -3, zadna ze Stron nie b?dzie wykorzystywac bez pisemnej zgody drugiej Strony zadnych dokumentow
ani informacjj zwiqzanych z Umowq otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do celow innych niz realizacja
Umowy oraz korzystania z przedmiotu Umowy a takze jego konserwacji, remontu, naprawy, modernizacji, rozbudowy.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj^cego nie moze wykorzystac jakichkolwiek danych dotyczqcych Zamawiajqcego
dla innych celow, niz zwiqzanych bezposrednio z reafjzacjq Umowy, dotyczy to w szczegolnosci stosowanych rozwiqzah
technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeh, programow i planow remontowych oraz
inwestycyjnych jak rowniez wszelkich 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 njm powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa polskiego.

2. Charakter przetwarzanych danych Jest jedynie akcesoryjny i wynika ze swiadczonej przez Wykonawc^ na rzecz
Zamawiajqcego dostawy o ktorej mowa w § 2 Przedmiot Umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje 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 temninie 14 dni od wygasnj^cia lub rozwiqzania Umowy, sporz^dzajqc
przy tym protokot zniszczenia danych osobowych, ktory przesyta niezwtocznie Wykonawcy.

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

5. Strony zobowiqzujq si^ do realizacji obowiqzku informacyjnego zgodnie z posfanowienlami RODO, w stosunku
do pracownikow, ktorych wyznaczyty do realizacji Umowy.

6. Wykonawca zobowiqzuje si^ uzyskac od osob, ktorych dane podtegajq przekazaniu - pisemne potwierdzenie uzyskania
informacji, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

7. 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 mozliwosc uczestnictwa w czynnosciach
wyjasniajqcych i jest informowana o ustaleniach z chwiiq ich dokonania, w szczegolnosci o stwierdzeniu naruszenia.

8. 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 uchytenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej ,,RODO"), znajdujqcym si? na stronie internetowej: https://betrans.pl/przetaraj.

§8.

Procedury Odbioru

1. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Zamowienia do czasu podpisania Protokotu Odbioru
Kohcowego bez zastrzezeh.

2. Kazdy samochod zostanie poddany odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi koncowemu, z ktorych zostan^ sporzqdzone
Protokoty Odbioru, w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgodnie
z wzorami stanowiqcymi zatqczniki nr 3 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: PTS ,,Betrans" sp, z o.o. Piaski, Kalisko 13, 97-410

Kleszczow, po wczesniejszym uzgodnieniu godziny i daty czynnosci odbiorowych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem
- dla odbioru technicznego albo z 1 - dniowym wyprzedzeniem - dla odbioru kohcowego.
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5.

6.

Celem przeprowadzenia odbioru technicznego Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu kompletny pojazd w stanie

technicznym zgodnym z Umowq wraz z nast^pujqcymi dokumentami:

5.1. kartapojazdu,
5.2. homologacja,
5.3. pozostate dokumenty niezb^dne do rejestracji,
5.4. ksiqzka gwarancyjna pojazdu,
5.5. Instrukcja obsfugi pojazdu,
5.6. pisemna zgoda na montaz poza ASO urzqdzenia monitoruj^cego GPS.

Po dokonaniu odbioru technicznegp zakonczonego Protokotem Odbioru Technicznego bez zastrzezeh, Wykonawca
przystqpi niezwtocznie do czynnosci rejestracyjnych odebranego pojazdu, 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 wy^cznq j nieograniczonq odpowiedzialno^ic za przygotowanie, kompletno§c i prawidtowosc wszelkich
dokumentow niezb^dnych do rejestracji pojazdu 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 zwiqzane z rejestracjq pojazdow ponosi Wykonawca.

9. Po uzyskaniu rejestracji pojazdu zgodnie z § 2 ust 3 Umowy Wykonawca zgtosi pojazd do odbioru kohcowego, dostarczajqc
Zamawiaj^cemu komplet dokumentow rejestrowych pojazdu, w tym w szczeg61no6ci dowod rejestracyjny i kart? pojazdu,
wystawione na Zamawiajqcego zgodnie 2 obowjqzujqcymi przepisami oraz kart^ gwarancyjnq Wykonawcy oraz kopj?
prawidtowo wystawionej faktury. Z czynnosci tych zostanie spisany Protokot Odbioru Koncowego zgodnie ze wzorem
stanowiqcym Zatqcznik nr 4 do Umowy.

10. Zamawiajqcy dopuszcza odbiory cz^sciowe przeprowadzone osobno dla poszczeg6lnych pojazdow. W takim przypadku
sporzqdza si^ protokoty odbioru osobne dla poszczeg6[nych 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 Kohcowego Zamawiajqcy nie b?dzie korzystat z pojazdow, ktore przeszty
odbior techniczny. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodow przechodzi na Zamawiajqcego z chwilq
spisania Protokotu Odbioru Koncowego.

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

13.1-Jezeli wady/usterki kwalifikujq si$ do usuni^cia, Zamawiajqcy moze odmowic odbioru do czasu usuni^cia wad lub
usterek. W przypadku odmowy podpisania Protokoiu 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 przystqpi do usuwania wad/usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajqcy moze zlecic
usuni^cie wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sqdu
powszechnego;

13.3. Jezeli wady/usterki nie nadajq si? do usuni^cia, to Zamawiajqcy moze rozwiqzac Umow? ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy.

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

15. Za dzieh dostawy uwaza si? dat? spisania ostatniego Protokotu Odbioru Kohcowego bez zastrzezen.

§9.

Ptatnosci

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

2. Faktury Vat b^dq wystawione przez Wykonawc^ oddzielnie na kazdy pojazd. Podstawq wystawlenia faktury Vat jest Protokot
Odbioru Technicznego spisany bez zastrzezeh.

3. Platnosc b^dzie dokonana w terminie 30 dni od daty spisania Protokotu Odbioru Kohcowego bez zastrzezert.

4. Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie si$ wystawienie faktury zawierajqcej w szczegolnosci prawidtowq nazw?
i adres oraz zapis, ktorego OddziaHj/Centrali dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer Zamowienia
lub symbol komorki realizujqcej zakup, o ile informacje te zostaty przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Dane
Zamawiajqcego dla potrzeb wystawianych dokumentow VAT dotyczqcych dostaw dla:
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PTS ,,Betrans" SD. z o.o.

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

ul. Wojska Polskiego 73,
97-400 Betohatow, skr. poczt. 98,
NIP: 769-19-76-060.

5. Kopia faktury po uzyskaniu rejestracjj zgodnie z § 2 ust. 3 zostanie przekazana Zamawiajqcemu w dniu rejestracji, a oryginat
zostanie przez Wykonawc? niezwtecznie wystany 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^czon^ Zamawiajqcemu z chwilqjej odbioru przez sp6)k$ Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

7. W przypadku woli Zamawiajqcego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byta na inny adres lub zawierata inne
dane, nlz wskazane powyze], powinien on pisemnie powiadomic o tym wystawc^ faktury (Wykonawc^) dokonuj'qc odbioru
wykonania ustugi, wskazujqc nowe dane. 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 zgodnle z Umowq i obowiqzujqcymi przepisami faktur bez
podpisu Zamawiajqcego, z tytutu wykonania Umowy.

9, Faktura oraz faktura korygujqca wystawiona niezgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i/lub Umowq spowoduje opoznienie
zaptaty z winy Wykonawcy az do czasu nadestania prawidfowo wystawionej faktury, za kt6re to opoznienie nie przyslugujq
Wykonawcy odsetki.

10. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si^ dzien obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego, z kt6rego wyptacane sq
srodki. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada w sobot^ lub dzien ustawowo wolny od pracy, za termjn ptatnosci uwaza si^
pierwszy dzien roboczy nast^pujqcy po takim dniu.

11. Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzysc Zamawiaj^cego. Zamawiajqcy, na wniosek Wykonawcy moze dokonac
zaptaty za faktur^ przed terminem okreslonym w ust. 3 powyzej, przy zastosowaniu skonta. Wartosc skonta wyliczona
zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiqzujqcej u Zamawiajqcego dla przyspieszen zaptaty opartej na stopie
procentowej ustalonej w skali roku, za kazdy dzieh wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w Umowie
i zaakceptowanej przez Wykonawc? poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zaptaty. Zamawiajqcy
zastrzega, iz mozliwosc dokonania zaptaty za faktur^ przed terminem b^dzie uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-
finansowej Zamawiajqcego. W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego ptatnosci za faktur? przed terminem zaptaty na
Wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowiqzany jest do wystawienia faktury korygujqcej, uwzgl^dniajqcej wartos6 skonta.
W przypadku zmiany przepisow Strony mogq uzgodnic inny sposob rozliczeh z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym
w Umowie.

§10.

Porozumiewanie si^ Stron

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

2. Pisma Stron powinny powolywac si? na numer Umowy. Za dat^ otrzymanla korespondencji Strony uznajq dzieri przekazania
korespondencji pocztq elektronicznq lub faksem, pod warunkiem dor^czenia oryginatu korespondencji
wformie pisemnej.

3. Korespondencj^ nalezy kierowac na wskazane adresy z zastrzezeniem § 9 ust.5:

Dla Zamawiajqcego:

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

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

Telefon: 44/737 72 00

Fax: 44/737 72 01

e-mail: sekretariat@betrans.pl

D la Wykonawcy:

Imi^ i Nazwisko/Nazwa Firmy:

rtd
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Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

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

4.1. Robert Janus, tel. 601 696 770,

4.2. JacekKrata,tel.695206471,

natomiast osobami odpowiedzialnymi za realizacj? i upowaznionymi do zdania Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy sq:

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

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

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

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

§11.

Odpowiedzialnosc

1. W razie niewykonania !ub nienalezytego wykonania zobowiqzari wynikajqcych z Umowy, Stronom przystuguje 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 wskazanej w § 3 ust. 2;

1.2. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc?, z przyczyn lez^cych po stronie Zamawiajqcego, Wykonawca
ma prawo obciqzyc Zamawiajqcego karq umownq w wysokosci 20% wartosci Umowy netto wskazanej w § 3 ust. 2;

1.3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn nielez^cych po sfronie Zamawiajqcego,
Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc Wykonawc^ karami umownymi, w wysokosci po 0,2% wartosci netto dostawy
niezrealizowanej w terminie za pierwszy i kolejne trzy rozpocz^te dni opoznienia, a poczqwszy od piqtego dnia
opoznienia wwysokosci po 0,5% wartosci netto dostawy niezrealizowanej w terminie, za kazdy rozpocz^ty dzien
opoznienla.

1.4. W przypadku opoznienia Wykonawcy w usuni^ciu wad/usterek 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/usterek;

1.5. W przypadku naruszenia obowiqzku okreslonego w § 5 ust. 8 Umowy, Zamawiaj^cy ma prawo obciqzyc Wykonawc^
karq umownq w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek naruszenia.

tqczna wysokosc kar naliczonych Wykonawcy z tytutu niedotrzy mania terminu realizacji dostaw nie moze wynosi6 wi^cej
niz 20% wartosci Umowy netto. tqczna wysokosc kar umownych z tytulu niedotrzymania terminu realizacji dostaw
i rozwiqzania Umowy nie maze 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 wynosi6 wi?cej niz
20% wartosci Umowy netto.

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

3. Zaptacenie lub potrqcenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku wykonania doslawy oraz nalezytego
wykonania zobowiqzari wynikajqcych z niniejszej Umowy.

4. Strony zastrzegajq prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przekraczajqcego wysoko^c zastrzezonych
kar umownych, do petnej wysokosd poniesionej szkody.

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

6. Odpowiedzialnosc Stron z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy wytqczajq zdarzenia sity wyzszej.
Zdarzeniami sity wyzszej sq zdarzenia zewn^trzne, nagte, niezalezne od woli Stron, ktor/ch nie mozna byte przewidziec
i ktorym nie mozna byto zapobiec, a ktore majq wpfyw na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposob, ze uniemozliwiajq

u
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wykonanie Umowy w catosci lub w cz^scl przez pewien okres fub definitywnie, ktorych skutkow Strony nie mogty przewidziec
ani im zapobiec, przy czym mogq to bye w szczegolnosci okolicznosci wskazane w ust. 7.

7. Terminem ,,sHa wyzsza" Strony okreslajq akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania,
zamieszki, epidemic, osuni?cia gruntu, trz^sienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spetniaj£|ce przestanki,
o ktorych mowa w ust. 6.

8. Obowiqzki Strony doswiadczajqcej dziatania sity wyzszej sq nasf^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 zwtoki, nie pozniej niz w terminie 14 dni od powstania ,,sjfy wyzszej";

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

9, Jesli w ciqgu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu sily wyzszej jej dziatanie nie ustanie, Strony
spotkaj^ si$ w celu podj^cia dziatah dla uniknj^cia dalszego opoznienia w realizacji Umowy.

10. Jezeli okolicznoscj sify wyzszej trwajq przez okres dfuzszy niz 90 dni, Strony majq prawo rozwiqzac Umow?
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 udzieli gwarancji na Przedmiot Umowy na okres i na warunkach okreslonych w Ofercie, tj.:

1.1. ... miesiqce- mechaniczna (bezlimitu kilometrow lub do limitu minimum 200 tys. km);

1.2. ... miesj^ce- lakier;

1.3. ... miesiqce-perforacja nadwozia.

2, Gwarancja zostanie udzielona odr^bnie dla kazdego samochodu pisemnie w formie odr^bnego dokumentu gwarancyjnego,
ktory zostanie wydany Zamawiajqcemu przy Odbiorze Koncowym Szczegotewe warunki gwarancji j serwisu gwarancyjnego
okreslone w dokumencie, o ktorym mowa w niniejszym ust?pie, b^d^ nie gorsze niz te 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 nlz czternascie dni od dnia powiadomienia go o ujawnieniu
usterek i wad, o ile Strony nie uzgodni^ innego terminu.

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

5. Zgtoszenie wady (awarii, usterki, lub innej nieprawicftowosd w dziataniu) Przedmiotu Umowy dokonywane b^dzie przez
Zamawiajqcego pisemnie, faksem lub pocztq elektronicznq. Za dat^ dor^czenia zgtoszenia faksem lub pocztq elektronicznq
Strony uznajq dzieh przekazania korespondencji pocztq elektronicznq lub faksem. W przypadkach takich zapisu § 10 ust. 1
i 2 nie stosuje si^.

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 niezale^nie od innych przysiugujqcych mu
uprawnien, zlecic usuni^cie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sqdu
powszechnego.

8. W przypadku koniecznosci dokonania naprawy w punkcie obstugi serwisowej, koszty przejazdu poj'azdu w obie strony
pokrywa Wykonawca. Stacja serwisowa zobowjqzana 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
odpowiadajqcy parametrami technicznymi przedmiotowi zamowienia. Wszelkie koszty z tytutu 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 przedfuzeniu o czas jej dokonywania.

12. Okres gwarancji oraz r^kojmi rozpoczyna swoj bieg od daty Protokolu Odbioru Kohcowego.
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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
instrurrentowfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spolkach publicznych, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgod^s.

2. Zamawiajqcy poinformuje na pismie Wykonawc? o zamiarze przeniesienia dtugu na podmiot inny niz wskazany w ust. 1, na
co naj'mniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

3. Wykonawca wyraza zgod^ na przej^cie dtugu lub Jej brak w terminie 3 dni od dnia ofrzymania informacji, o kt6rej mowa
w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Wykonawc^, Strony uznajq za wyrazenie zgody na przej^cie dlugu.

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

§14.

Rozwiqzanie Umowy

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

1.1. Wykonawca opoznia si^ z wykonaniem Przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajqcego, do prawidtowego wykonywania Umowy i 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 lub usterki nie nadajq si^
do usuni?cia;

1.3. Wykonawca dostarczyt towar inny niz oferowany;

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

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

1.6. Wynajmujqcy narusza zobowiqzania umowne i nie wywiqzuje si^ z obowiqzkow wynlkajqcych z § 3 ust, 4 niniejszej
Umowy lub Najemca uzyska informacj? iz oswiadczenie ztozone przez Wynajmujqcego w powotanym § 3 ust. 4 jest
niezgodne z prawdq.

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 wytqcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie o rozwiqzaniu
Umowy b^dzie skuteczne z chwilq dor^czenia Wykonawcy.

4. Zamawiajqcy ma prawo rozwiqzac umow? w sytuacji powzi^cia informacjj 0 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 fub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie

b) 0 charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny.

c) Skarbowe

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

5. W razie rozwiqzania Umowy, Strony Umowy sporzqdzq w terminie do 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o rozwiqzaniu,
protokot potwierdzajqcy zakres wykonanego, a niezaplaconego 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 zostata przez Zamawiajqcego odebrana bez
zastrzezeh.
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6. W razie rozwiqzania Umowy, cz^sc wykonanego Przedmiotu Umowy odebranego bez zastrzezeh staje si^ wfasnosciq
Zamawiajqcego, a Wykonawcy przys^uguje roszczenie o zaptat? za niq, o ile Zamawiajqcy nie dokonat zaptaty.

§15.

Zmianytrescr Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu
do Umowy, z zastrzezeniem posfanowieri § 9 ust, 7 i § 10 ust. 5.

§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^zykiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest j?zyk polski.

2. Wprzypadku, gdy dokumenty wymagane UmowqsktadaneprzezWykonawc^sporzqdzonesqwj^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,

§18.

Rozstrzyganie sporow

1. Strony dotozq wszelkich stararti w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporow powstatych mi^dzy nimi w zwiqzku
z Umowq, jednakze nie dluzej niz przez okres 30 dni od daty ztozenia drugiej Stronie wniosku o ugod^.

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

§19.

Postanowienia koricowe

1. Niniejszq Umow? sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

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

Zamawiajqcy Wykonawca

Aqs-i^-::

Kienn'; ,;,. i^ii'nu ii.i;i.\i/jv/cc)0

PTS^Betrqns"sp.zo.p.

^̂
roUd

DzlatlEltsploatacji Transportu

PTS^,B^r3ns"sp.,zo.Q.

/styha Mlkunda
^lerentds.ZakupufZaopatrzenla
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Zaf^cznik nr 1 efo IPU - Specyfikacja techmczna dla samochodu typu mikrobus 6-osobowego " 2 sztuki

Marka:

Typ;

Rok produkcji: 2018

Wymagania techniczne Zamawiajqcego Parametry techniczne

1, SILNIK

1.1 Spalinowy o mocy minimum 140KM

1.2 Paliwo - olej nap^dowy ON

1.3 Pojemnosc silnika minimum 2000 cm3

1,4 Norma emisji spalin EURO 6

2. NADWOZIE

2.1 Samonosne

2.2 Rozstaw osi nie mniej niz 3400 mm

2.3 Nadwozie typu minibus

Drzwi przesuwne z lewej i prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci - uruchamiane
eiektrycznie

2.5 Tylne drzwi uchylne do gor/, przeszklone z szybq ogrzewanq

2.6 Ilosc miejsc siedz^cych - 6 (fotele w uk+adzie 2+2+2)

2.7 Lusterka zewn^trzne elektrycznie regulowane, sktadane j ogrzewane

2.8 Obudowy lusterek zewnqtrznych oraz klamki drzwi i tylnej klapy w kolorze nadwozia

2.9 Listwy ochronne zewn^trzne w kolorze nadwozia
Wszystkie szyby atermiczne, w przestrzeni pasazerskiej i bagazowej dodatkowo przydemniane w kolorze
czamvm

2.11 Teleskopy przy pokrywie silnika

2.12 Uchwyty holownicze - tyt i przod pojazdu

2,13 Kolor nadwozia - brqzowy metalic (do potwierdzenia na etapie zamowienia pojazdu)

2.14 Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

2.15 Dopuszczalna masa catkowita do 3500kg

2.16 Zbiomik paliwa minimum 701

2.17 Obr^cze ze stopow lekkich minimum 17 call (wzor obr^czy do potwierdzenia na etapie zamowienia pojazdu)

2.18 Brak oznaczenia modelu pojazdu na tylnej klapie

3. UKtAD PRZENIESIENIA NAP^DU

3.1 Skrzynia automa4/czna minimum 7-stopniowa

3.2 System start-stop wytqczajqcy silnik podczas postoju

3.3 Napqd 4x4

4. UKt-AD HAMULCOWY

4.1 Hydrauliczny/ dwuobwodowy ze wspomaganiem

4.2 Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tytu pojazdu

4.3 Korektor sity hamowania zalezny od obciqzenia

4.4 Hamulec postojowy elektryczny

5. UKLfifi KIEROWNICZY

5.1 Wspomaganie uktadu kierowniczego z kierownicq regulowanq w minimum dwoch plaszczyznach

6. WYPOSAZENIE FUNKCJONALNE

6,1 2 kluczyki sMadane

6.2 Alarm antyw+amaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

6.3 Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne oraz justerka zewn^trze

6.4 Centralny zamek sterowany pilotem dziafajqcym na wszystkie drzwi pojazdu

6.5 Czujnik deszczu

T^l P ^ V ^
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Zaf^czmk nr 1 do IPU - Specyfikacja techniczna dla samochodu typu mikrobus 6-osobowego - 2 sztuki

6.6 Czujnik zmierzchu

6.7 Gniazdo 12V w przedziale kierowcy ze stalym zasilaniem

6.8 Kontrolka hamulca postojowego

6.9 Oswietlenie wn^trza z opoznionym wy+qczeniem

6.10 Pr^dkosciomierz z licznikiem kilometrow i licznikiem przebiegu dziennego

Komunikaty wyswietlane przez komputer poktadowy w desce rozdzielczej pojazdu minimum wjQzyku polskim

6.12 Radio cyfrowe z wyswietlaczem minimum 6 cali (DAB)

6.13 Regulowane podswietlenie tablicy rozdzielczej, podswietlenie wskaznikow przy wiqczonych reflektorach

6.14 Swiatia przeciwmgielne z przodu i z tytu pojazdu (z przodu zintegrowane ze zderzakiem)

6.15 Aktywny tempomat

6,16 Uchwyty wejsciowe na stupkach A

6.17 Wskaznik zuzycia okladzin hamulcowych

6.18 Szyba tylna ze spryskiwaczem i wyderaczkq

6.19 Immobilizer

6.20 Kontrolka poziomu plynu do spryskiwaczy

6.21 Wskaznik okresow serwisowania

6,22 Wskaznik temperatur/ zewn^trznej

6.23 Automatyczny uktad wtqczania swiatet

6.24 Oddzielnie otwierana szyba tylnej klapy

6.25 Obrotomierz

6.26 Elektrycznie sterowane szyby przednie

6.27 Wskaznik zanJeczyszczenia filtra powietrza

6.28 UMad kontroli dsnienia w oponach

7. BEZPIECZENSTWO

7.1 System ESP - elektroniczny system stabiiizacji toru jazdy

7.2 System ABS - system zapobiegajqcy blokowaniu kot podczas hamowania

7,3 System ASR - system zapobiegajqcy utrade przyczepnosd kof podczas przyspieszania

7.4 System MSR - system zapobiegajqcy poslizgowi kot nap^dzanych podczas hamowania sjlnikiem

7,5 System automatycznego hamowania po kolizji

7.6 System wspomagajqcy ruszanie pod gorq

7.7 Asystent wspomagania kierowcy

7.8 SwiaUa dojazdy dziennej w^czane automatycznie

Bezw^adnosdowe, trojpunktowe pasy bezpieczenstwa z napinaczami i regulaqq wysokosd zamocowania (dla
foteli w kabinie kierowcy)

7.10 Ostrzezenie dzwJ^kowe J kontrolka sygnalizuj^ca niezapi^te pasy bezpieczenstwa

7.11 Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy przednie i boczne dla kierowcy i pasazera: mozliwosc dezaktywaq'i
poduszki pasazera

7.13 Reflektory przednie z funkcjq samopoziomowania

7.14 Trzecie swiatto "stop" adaptacyjne

7.15 Uchwyty do mocowania ladunkow w przestrzeni pasazerskiej

7.16 Zaglowki z regulacjq wysokosci t pochylenia

7.17 Asystent bocznego wiatru

7.18 System utrzymania odlegtosd od pojazdu poprzedzaj^cego

7,19 System monitorowania martwego pola

7.20 System rozpoznawania znakow drogowych

7.21 System ochrony przedwkolizyjnej

7.22 Asystent utrzymania pasa ruchu

8. KABINA KIEROWCY

Dwa pojedyncze foteie z regufacjq wysokosd, podparciem odcinka Iqdzwiowego i podtokietnikami - fotel
kierowcy sterowany elektrycznie w minimum w trzech ptaszczyznach

8.2 Kurtyny boczne w kabinie kierowcy

8.3 2 uchwyty do kubkow

a' 2 uchwyty nad drzwiami ulatwiajqce wsiadanie do pojazdu

!Ul[ V/l
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Zat^czmk nr 1 do IPU - Specyfikacja techniczna dla samochodu typu mikrobus 6-osobowego - 2 sztuki

12.4 Swiatta do jazdy dziennej w technologii LED

12.5

12.6

Spryskiwacze reflektorow

Aktywny asystent parkowania z kamer^ 360

Klimatyzacja minimum trzystrefowa z elektroniczn^ regulacj^ z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni
Dasazerskiei
Nawigacja fabryczna wj^zyku polskim z mapq Polski oraz Europy, 2 systemem informowania o ruchu
drogowym w czasie rzeczywistym, z radiem multimedialnym, z czytnikiem kart pami^d, z dyskiem twardym/
z fabr/cznym zestawem gtosnomowiqcym bluetooth oraz nagtosnieniem minimum 6 gtosnikow. Darmowe
aktualizacie map i ODroaramowania minim_ym_w okresieawarancii,

Automatyczna aktywacja swiatel drogowych

12.8

12.9

12.10 Port USB

12.11 Oswietlanie w systemic LED zarowno wewnqtrz jak i na zewnqtrz pojazdu

12.12 Akumulator dodatkowy

12.13 Dodatkowe ogrzewanie wodne z mozliwosciq zdalnego sterowania dodatkowym piiotem

12.14 Zbiornik AdBlue - pojemnosc minimum 251

12.15 Tapicerka skorzana - kolorjasny bezowy (do potwierdzenia na etapie zamowienia pojazdu)

13. WYMAGANIA PR2Y ZAKUPIE

13.1 Gwarancja mechaniczna minimum 36 miesiQcy lub do iimitu minimum 200tys km

13.2

13.3

Gwaranq'a na lakier minimum 36 miesi^cy

Gwarancja na perforacj^ nadwozia minimum 10 lat

13.4 Siec serwisowa ASO minimum 30 stacji

Opony letnie klasy premium spetniajqce minimum: klasa C w zakresie oporu toczenia/ klasa C w zakresie
DrzvczeDnosd na mokrei nawierzchni, ooziom ha^asu Donizei 72dB, z roku budowv poiazdu.
4 sztuk opony zimowe klasy premium spefniaj^ce minimum; klasa C w zakresie oporu toczenia/ klasa C w
zakresie DrzvczeDnosd na mokrei nawierzchni, Doziom haiasu Donizei 72dB, z roku budowy poiazdu.

Pelnowymiarowe koto zapasowe z oponq letniq J felgq aluminiowq identycznymi jak zamontoane na pojezdzie

13.8 Apteczka samochodowa spelniajqca wymagania, normy DIN 13164

13.5

13.6

13.7

13.9 Gasnica/ trojkqt ostrzegawczy, lewarek, klucz do kot

13.10 Kamizelka odblaskowa - 6 sztuk

14, WYMAGANA DOKUMENTAOA DO ZAKUPU WYU\CZNIE W J^ZYKU POLSKIM

14,1 Karta pojazdu

14.2 Homologacja

14.3

14.4

Pozostale dokumenty niezb^dne do rejestraqi pojazdu

Ksiqzka gwarancyjna pojazdu

14.5 Instrukcja obstugi pojazdu

14.6 Pisemna zgoda na montaz poza ASO urzqdzenia monitorujqcego GPS (wskazanego przez Zamawiajqcego)

w\ 4/4 u



Zaf^cznik nr 2 do IPU - Specyfikacja techniczna (f/a samochodu typu mikrobus 7-osobowego - 3 sztuki

Marka:

Typ:

Rok produkcji: 2018

Wymagania techniczne Zamawiajqcego Parametry techniczne

1. SILNIK

1.1 Spalinowy o mocy minimum 140KM

1.2 Paliwo - olej nap^dowy ON

1.3 Pojemnosc silnika minimum 2000 cm3

1.4 Norma emisji spalin EURO 6

2. NADWOZIE

2.1 Samonosne

2.2 Rozstaw osi nie mniej niz 3400 mm

2.3 Nadwozie typu minibus

Drzwi przesuwne z lewej i prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci •- uruchamiane
etektrycznie

2.5 Tylne drzwi uchylne do gory, przeszklone z szybq ogrzewanq i wycieraczkq

2.6 Ilosc miejsc siedzqcych - 7

2.7 Lusterka zewnQtrzne elektrycznie regulowane, sk^adane i ogrzewane

2,8 Obudowy lusterek zewn^trznych oraz klamki drzwi i tylnej klapy w kolorze nadwozia

2.9 Listwy ochronne zewn^trzne w kolorze nadwozia

2.10 Wszystkie szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasazerskiej i bagazowej dodatkowo przyciemniane

2.11 Teleskopy przy poi<rywie silnika

2.12 Uchwyty holownicze - ty+ i przod pojazdu

2.13 Kolor nadwozia - czarny metalizowany

2.14 Zderzaki iakierowane w kolorze nadwozia

2.15 Dopuszczalna masa catkowita do 3500kg

2.16 Zbiornik paliwa minimum 701

2,17 Obr^cze ze stopow lekkich minimum 17 call

3. UKtAD PRZENIESIENIA NAP^DU

3.1 Skrzynia automatyczna minimum 7-stopniowa

3.2 System start-stop wy^czajqcy silnik podczas postoju

4. UKU\D HAMULCOWY

4.1 Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

4.2 Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tytu pojazdu

4.3 Korektor sily hamowania zalezny od obdqzenia

4.4 Hamulec posfcojowy elektryczny

5. UKU\D KIEROWNICZY

5.1 Wspomaganie ukladu kierowniczego z kierownicq regulowanq w minimum dwoch pfaszczyznach

6. WYPOSAZENIE FUNKC30NALNE

6.1 2 kluczyki sk^adane

6.2 Alarm antywtamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

6.3 Automatycznie przydemniane lusterko wsteczne

6.4 Centralny zamek sterowany pilotem

6.5 Czujnik deszczu

1/4



Zaf^cznik nr 2 do JPU - Specyfikacja techniczna dla samochodu typu mikrobus 7-osobowego - 3 sztuki

6.6 Czujnik zmierzchu

6.7 Gniazdo 12V w przedziale kierowcy ze statym zasilaniem

6.8 Kontrolka hamulca postojowego

6,9 Oswietlenie wn^trza z opoznionym wy^czeniem

6.10 Pr^dkosciomierz z licznikiem kilometrow i licznikiem przebiegu dziennego

Komunikaty wyswietlane przez komputer pok^adowy w desce rozdzielczej pojazdu minimum w j^zyku polskim

6.12 Radio cyfrowe z wyswietlaczem minimum 6 call (DAB)

6.13 Regulowane podswietlenie tablicy rozdzielczej, podswietlenie wskaznikow przy wtqczonych reflektorach

6.14 Swiatta przeciwmgielne z przodu i z tytu pojazdu (z przodu zintegrowane ze zderzakiem)

6.15 Aktywny tempomat

G.16 Uchwyty wejsciowe na stupkach A

6.17 Wskaznik zuzyda oktadzin hamulcowych

6.18 Wyderaczka szyby tylnej ze spryskiwaczem

6.19 Immobilizer

6,20 Kontrolka poziomu pfynu do spryskiwaczy

6.21 Wskaznik okresow serwisowania

6.22 Wskaznik temperatury zewnqtrznej

6.23 Automatyczny uktad w+qczania swiatet

6.24 Oddzielnie otwierana szyba tylna

G.25 Obrotomierz

6.26 Elektrycznie opuszczane szyby

7. BEZPIECZENSTWO

7.1 System ESP - elektroniczny system stabiiizaqi toru jazdy

7.2 System ABS - system zapobiegaj^cy blokowaniu kot podczas hamowania

7.3 System ASR - system zapobiegajqcy utracie przyczepnosd k6^ podczas przyspieszania

7.4 System MSR - system zapobiegajqcy poslizgowi kol nap^dzanych podczas hamowania silnikiem

7,5 System automatycznego hamowania po koiizji

7.6 System wspomagaj^cy ruszanie pod gorq

7.7 Asystentwspomagania kierowcy

7.8 SwiaUa do jazdy dziennej wtqczane automatycznie

Bezw+adnosciowe, trojpunktowe pasy bezpieczenstwa z napinaczami i regulacjq wysokosd zamocowania (dla
foteli w kabinie kierowcy)

7.10 Ostrzezenie dzwj^kowe i kontrolka sygnalizujqca niezapi^te pasy bezpieczehstwa

7.11 Sygnalizacja awaryjnego hamowania

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy przednie i boczne dla kierowcy i pasazera: mozliwosc dezaktywacji
poduszki pasazera

7.13 Reflektor/ przednie z funkcjq samopoziomowania

7.14 Trzede swiatto "stop"

7.15 Uchwyty do mocowania tadunkow w przestrzeni pasazerskiej

7.16 Zaglowki z regulacjq wysokosd i pochylenia

8. KABINA KIEROWCY

Dwa pojedyncze fotele z regulacjq wysokosd, podparciem odcinka l^dzwiowego i podtokietnikami -
sterowane elektrycznie w minimum w trzech ptaszczyznach

8.2 Kurtyny boczne w kabinie kierowcy

8.3 2 uchwyty do kubkow

8.4 2 uchwyty nad drzwiami utatwiajqce wsiadanie do pojazdu

8.5 2 lampki do czytania

8.6 1 lampka oswietlenia wewn^trznego

8.7 2 ostony przedwstoneczne z podswietlanymi lusterkami

8.8 Dywaniki gumowe na podiodze

Skorzana kierownica wielofunkcyjna umozliwiajqca obstug? radia i telefonu komorkowego oraz obstugq
automatycznej skrzyni bjegow

8.10 Kiegzenie w drzwiach bocznych z kazdej strony

8.11 Ki zeniCi w tylnej CZQSCI oparda siedzeh kierowcy j pasazera

r v̂ 2/4 ^



Zaf^cznik nr 2 do IPU - Specyfikacja techniczna d/a samochodu typu mikrobus 7-osobowego - 3 sztuki

8.12 Podgrzewane elektrycznie fotele kierowcy j pasazera

8.13 Oswietlenie stopni wejsdowych

8.14 Podloga wyfozona wyk+adzinq dywanowq

8.15 Tapicerowana podsufitka wytozona materiatem w kolorze szarym

8.16 Zamykany, podswietlany schowek naprzeciw siedzenia pasazera

8.17 Schowek podr^czny lub po^ka w konsoli srodkowej pojazdu

8.18 Poduszka chroniqca miednic^ kierowcy i pasazera

9. PRZESTRZEN PASAZERSKA

Dwa pojedyncze fotele w pierwszym rz^dzie z mozliwosciq ustawienia w kierunku przedwnym do kierunku
9.1 jazdy ze skiadanymi opardami, podtokietnikami z mozliwosdq demontazu, ze zintegrowanymi,

trojpunktowymi pasami bezpieczenstwa

9.2 Drugi rzqd siedzen - kanapa dla trzech osob ze sktadanym opardem/ trzema pasami bezpieczenstwa

9.3 Gniazdo 12V (z prawej i lewej strony)

9.4 Gniazdo 230V

9.5 Sciany boczne wytozone materialem

9.6 Oswietlenie w przestrzeni pasazerskiej z podzialem na strony

9.7 Klimatyzacja w przestrzeni pasazerskiej z mozliwosdq sterowania

9.8 Ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej

9.9 Podtoga wytozona wyktadzin^ materiatow^

9.10 Stopnie wejsdowe z oswietleniem

9.11 System prowadnic szynowych do plynnego przesuwania siedzen

9.12 Uchwyty na kubki w przestrzeni pasazerskiej

9.13 Uchwyt wejsdowy na drzwiach przesuwnych na shjpku B

9.14 Wielofunkcyjny stolik srodkowy sMadany

9,15 Uchwyty do trzymania

9.16 Okna state w sdanie bocznej

10. PRZESTRZEN BAGAZOWA

10.1 Okna boczne i szyba tylna w przestrzeni bagazowej

10.2 Tylna klapa sterowana elektrycznie rowniez z pilota

10,3 Uchwyty do mocowania ladunkow w przestrzeni bagazowej

10.4 Gniazdo 12V w przestrzeni bagazowej

11. PODWOZIE

11.1 Niezalezne zawieszenie kot przednich

11.2 Niezalezne zawieszenie k6\ tylnych

12. WYPOSAZENIE DODATKOWE

12.1 Swiatta przedwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem

12.2 Opoznione w}qczanie swjatef mijania i tylnych po opuszczeniu samochodu

12.3 Automatyczne w^czanie swiatet po zmroku

12.4 Reflektory LED

12.5 Swiatta do jazdy dziennej LED

12.6 Spryskiwacze reflektorow

12.7 Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, asystent parkowania i kamera cofania

Klimatyzacja minimum trzystrefowa z elektronicznq regulaqq z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni
pasazerskiej

12.9 Lodowka fabryczna

Nawigaq'a fabryczna wj^zyku polskim z mapq Polski oraz Europy/ z radiem multimedialnym, z czytnikiem
12.10 kart pami^ci, z fabrycznym zestawem glosnomowiqcym bluetooth oraz nagtosnieniem minimum 6 gtosnikow.

Darmowe aktualizacje map i oprogramowania minimum w okresie gwarancji.

12.11 Automatyczna aktywacja swiatet drogowych

12.12 Port USB

J2.13 Oswietlanie w systemie LED zarowno wewnqtrz jak I na zewnqtrz pojazdu

n

?/ 3/4



Zaf^cznik nr 2 do IPU - Specyfikacja techniczna dta samochodu typu mikrobus 7-osobowego - 3 sztuki

12.14 Akumulator dodatkowy

12.15 Zbiornik AdBlue - pojemnosc minimum 251

12.16 Dodatkowe ogrzewanie wodne

13. WYMAGANIA PRZY ZAKUPIE

13.1 Gwarancja mechaniczna minimum 36 miesiQcy lub do limitu minimum ZOOtys km

13.2 Gwarancja na lakier minimum 36 miesi^cy

13.3 Gwarancja na perforacj^ nadwozia minimum 10 lat

13.4 Siec serwisowa ASO minimum 30 staqi

13.5
5 sztuk petnowymiarowych kot z oponami letnimi (opony speiniajqce minimum: Masa C w zakresie oporu
toczenia, klasa C w zakresie przyczepnosd na mokrej nawierzchni, poziom hatasu ponizej 72 dB/ z roku
budowy pojazdu) z obr^czami ze stopow lekkich, srebrne minimum 17 call

13.6

4 sztuki petnowymiarowych kot z oponami zimowymi (opony spetniajqce minimum: klasa C w zakresie oporu
toczenia/ klasa C w zakresie przyczepnosci na mokrej nawierzchni, poziom hatasu ponizej 72 dB, z roku
budowy pojazdu), z obr^czami ze stopow lekkich, srebrne minimum 17 call

13.7 Apteczka samochodowa spetniajqca wymagania, normy DIN 13164

13.8 Gasnica/ trojkqt ostrzegawczy, lewarek, kiucz do kot/ kamizelka odblaskowa

14. WYMAGANA DOKUMENTAOA DO ZAKUPU WYU\CZNIE W J^ZYKU POLSKIM

14.1 Karta pojazdu

14.2 Homologacja

14.3 Pozostate dokumenty niezb^dne do rejestracji pojazdu

14.4 Ksiqzka gwarancyjna pojazdu

14.5 Instrukcja obstugi pojazdu

14.6 Pisemna zgoda na montaz poza ASO urzcjdzenia monitorujqcego GPS (wskazanego przez Zamawiajqcego)
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Zat^cznik nr 4 do IPU - WZOR PROTOKOLU ODBIORU TECHNICZNEGO

PROTOKOt ODBIORU TECHNICZNEGO

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

2. Przedmiot dostawy:

a.

o numerach nadwozia (VIN):,

b.

c.

o numerach nadwozia (VIN):,

o numerach nadwozia (VIN):.

3. Komisja stwierdza:

jako strona zdajqca:

4. Ustalenia komisji dotyczqcej wynikow prac:

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

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

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

Ostateczne potwierdzenie wykonania umowy wymaga spisania protoko^u odbioru
koncowego.

Na tym protokot zakonczono i podpisano.

Przedstawiciele strony zdajqcej: Przedstawiciele strony odbierajqcej:

Do uzupehiienia od 1 do 3 w zaleznosci od specyfikacji technicznej zgodnie z kt6r^ odbieranyjest s^ipochod
1 I 1/1 ' ' ' '" ' "//' ^"
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Za^cznik nr 5 do IPU - WZOR PROTOKOtU ODBIORU KOfslCOWEGO

PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO

Nr,

Spisany w dniu ................ roku w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. z siedzib^ w Betchatowie w sprawie

odbioru przedmiotu dostawy dostarczonego na podstawie umowy

1. KomJsja 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 (VIN):,
wraz z dokumentacjq:
Dowod Rejestracyjny ................ Karta Pojazdu

Karta Gwarancyjna.

3.

o numerach nadwozia (VIN):,
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.

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

5. Rozliczenie finansowe:

^



tqczna wartosc za zrealizowany i pozytywnie odebrany przedmiot umowy wynosi netto
(stownie: ....................................).

Do powyzszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 2 obowi^zujqcymi przepisami.

Na tym protokot zakohczono i podpisano.

Przedstawiciele strony zdaj^cej: Przedstawicieie strony odbierajqcej:


