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Zel^cznik nr 3 do SIWZ- Isfolne Postwowtenia Umowy

§1.

Struktura Umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje $19 wykonac Przedmlot Umowy na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, kt6rej integralnq
cz^6 stanowlq nast$pujqce zalqcznlki:

1.1. Zalqcznik nr 1; Specyfikacja techniczna dla samochodu ci?iarowego samowytadowczego trzyosiowego

1.2. Zatqcznik nr 2: Oferta Wykonawcy,

1.3. Zafqcznik nr 3: Wz6r Protokolu Odbioru Technicznego,

1,4. Zatqcznik nr 4: Wz6r Protokofu Odbioru Koi'icowego,

1.5. Zaf^cznik nr 5; tnslrukcja I wzory do wykonania oklejenia na pojazdach.

2, W razie jakiejkolwlek rozbiezno&ci pomi^dzy postanowieniami dokument6w, o ktorych mowa w ust, 1, postanowienia te b^dq
stosowane i Interpretowane wedtug powyziszego porzqdku.

3, W przypadku niezgodno&ci pomi$dzy tresciq niniejszej Umowy, a fre6ci^ za)qcznik6w pierwszehstwo majq postanowienia
Umowy.

§2.

Preedmlot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa 3 sztuh fabrycznie nowych pojazd6v/ ci^arowych samowytadowczych z nap^dem

terenowym (6x6) zwanych dalej ,,Przedmiotem Umowy" oraz ich rejestracja w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego zgodnie
z wymogami okreSlonym! w spocyftkacji technlczne] stanowiqcej Zatqcznlk nr 1.

2. Przedmiot Umowy dostarczony przez Wykonawc? musi odpowiada6 wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach
technicznych stanowiqcych Zatqczniki nr 1 do nlnlejszej Umowy, Ofercie oraz w szcze36lnoScl Przedmiot Zam6wi@nia
b^dzie sprawny technicznie, fabrycznle nowy oraz wyprodukowany nie wczeSniej ni± w 2018r. Wykonawca o6wiadcza,
ie przedmiot Zam6wfenla jest dopuszczony do obrotu na terenle Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Przedmiot Umowy uznaje si? za zgodny z danq specyfikacjq, je^eli zostanie zgodnie z jej wymogami dopuszczony
do ruchu, co zostanie potwierdzone w dowodach rejestracyjnych pojazd6w, zgodnie z przepisami obowicizujqcymi w tym
zakresie w dacie rejestracji.

4, Przedmiot Umowy wskazany w ust.1. powinien zosta6 oklejony wg instrukcii i wzor6w zawartych w Zat^czniku nr 5
do Umowy na koszt Wykonawcy. Wykonawca potwierdzi u Zamawiaj'qcego koniecznoA6 wykonania oklejenia
na konkretnyoh pojazdach przed planowanym odbiorem technicznym.

5. Zainawiajqcy poinformuje Wykonawc? przed dostawq o rodzaju ogumienia na jakim samochody majq by6 dostarczone
(letnie, zimowe).

6. Przedmiot Umowy (w calo6c! lub w cz?Sci) moze zosta6 stinansowany w formle leasingu przez podmiot trzeci wybrany przez
Zamawiajqcego, W takiej sytuacji Zamawiajqcy wskai:e Wykonawcy na pl^mie dane Leasingodawcy celem prawidtowej
rejestracji pojazd6w I prawidtowego wystawienia faktury.

§3.

Wynagrodzeme Umowne
1. Strony ustalajq cen? jednoslkowq dla pojazd6w o kt6rych mowa w § 2, ust. 1, na kwot? ...,,,.........,..,.,.,.., PLN netlo

(slownie zlotych: ...,...................,.,..,........,..........,,,............,.......,,.....,,........,,,,,,.....„).

2. Wynagrodzenie netto (bez VAT) za zrealteowanie Przedmiotu Umowy (wraz z rozladunkiem w miejscu wskazanym przez
Zamawiajqcego) wynosi........................... zf. (stownie ztolych: ........,,,..,....,......,................,.......,,...,,.....,,......,.,..)

3. Do wynagrodzenia, o kt6rym mowa powy^ej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiqzujqcymi w dniu dokonania
dostawy przepisaml.

4, Wykonawca zobowiqzuje si?, ze wypelni ustawowy obowiqzek w zakresie wykazania w deklaracj) VAT podatku naleznego
z tytulu wystawionych faktur obj^tych przedmiotowq Umowq, Ponadto Wykonawca oSwiadcza, ze pochodzenie lowaru, kt6re
jest przedmlotem umowy jest ;legalne i wedlug Jego wiedzy nie uczestniczy w tartcuchu transakcj! majqcych na celu
wytudzenie z bud^etu paristwa podatku VAT.

5. Ceny przowldziane w ust. 1 sq state, b?dq obowiqzywa6 dla wszetkich rozllczeri w trakcie catego okresu trwania Umowy
oraz uwzg[?dniajq ceny wszystkich uslug towarzyszqcych wykonaniu Umowy, w tym rowniei: czynnosci zwic|zane
z rejestracjq po]azd6w zgodnfe z § 2 ust. 3 i oWejania zgodnie z § 2 us(, 4 .

6. Je^eli w wyniku realizacjl umowy powslanie u Zamawiajqcego obowiqzek podatkowy na podstawie przepis6w o podalku od
towar6w i ustug, kwota naleznego podatku VAT zostanie rozliczona z Urz^dem Skarbowym przez Zamawiaj^cego zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, W przypadku, gdy Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto ntenale^ny podatek VAT,
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Zatqcznik nr 3 do SIWZ.- Istolne PostanowiQnia Umowy

to Zamawiajqcy dokona obniirenia tego wynagrodzenia o kwot? podafku VAT, kt6rq obowiqzany jest roz1iczy6 zamiast
Wykonawcy na podstawle przepis6w o podatku od towar6w i uslug,

7. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 2 powi^kszone o naleiny podatek VAT, z zastrzeteniem ust. 6, stanowi caikowite
wynagrodzenie naie^ne Wykonawcy z tytufu wykonania wszelkich zobowiqzari okre^lonych w Umowie j obejmuje wszelkie
koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacjq Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnoSci koszty ubezpieczenia, opiat celnych,
koszty transportu ftp.

§4.

Termln I miejscewykonania Umowy

1. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyi'; Przedmiol Zamowienia w terminie do 100 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do mlefsc wskazanych przez Zamawiajqcego po uzgodnieniu telefonicznie
tub drogej e-mail 1j.:

2.1. PTS ,,Betrans" sp. z o.o, Oddziat EItur-Trans z siedzibqwBogatyni, ul.TransportowaS, 59-916 Bogatynia.

3. Za dziert dostawy uwa^a si^ dat^ spisania Protokolu Odbioru Kortcowego bez zastrze^ert, zgodnie z § 8,

§5.

Wykonywanie Umowy

1, Wykonawca zobowiqzuje si$ do wykonywania Przedmiotu Umowy z najwy^szq starannoSclq, zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisaml prawa, a w szc2eg61no&ci odpowiadg za jakoS6 i 1erminowo6<i wykonania Umowy.

2. Wykonawca o6wiadcza, &Q prowadzi dzia)alno§6 w spos6b odpowiedzlalny, w swojej dzialalno^ci przestrzega przepis6w
prawa, w tym w szczeg61no$ci przepls6w dotyczqcych przeciwdzjatania korupcji, pranlu brudnych p!eni?dzy j finansowania
terroryzmu. przepis6w dotyczqcych przestrzegania praw pracowniczych, przepis6w dotyczqcych przestrzegania zasad
bezpieczertstwa i higieny pracy, przepis6w przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepis6w w zakresie ochrony
inienia oraz przepis6w ochrony 6rodowiska oraz doktada nale^ytej starannoSci przy weryfikacji swoich pracownikow,
wsp6fpracownik6w, podwykonawc<5w lub os6b przy pomocy ktdrych b?dzie Swiadczyi ustugi na rzecz Sp6te)< GK PGE w
powy^szym zakresie.

3. Wykonawca oswiadcza, \t zapoznal si$ z tre^ciq ,,Kodeksu Post^powanla dla Partnerdw Biznesowych Sp6tek GK PGE"
(http://www.qkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Sp61ki GK PGE w rozumieniu tego kodeksu. w sprawach
zwiqzanych z realizacjq um6w na rzecz Sp6iek GK PGE, przeslrzegai; b?dzje okreSlonych tam standard6w prawnych i
efycznych, i do\oiy wszefkiej starannoSci, aby Jego pracownicy, wspdfpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy
kt6rych b^dzie 6wiadczy6 uslugi przestrzegali tych standard6w.

4. W razie zgfoszenia przez PTS ,,Be1rans" sp. z o.o. jakiejkotwiek weitpliwoici dotyczqce] przestrzegania przez Wykonawc?,
jego pracownik6w, wsp61pracownlk6w, podwykonawc6w lub osob przy pomocy kt6rych b^dzle Swiadczyft ustugi zasad
okre&lonych w ust$pach powy^ej, Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majqce na celu ich usuni?cie.

5. Wykonawca zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajqcego o wszystkich zdarzeniach faktycznych
i prawnych majqcych lub mogqcych mie6 wpiyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym o wszcz^ciu wobec niego
post$powania egzekucyjnego, naprawczego, upadto&dowego, restrukturyzacyjnego lub likwldacyjnego.

6. Wykonawca zobowiqzuje sl? nie zatrudnlafi pracownik6w Grupy Kapitatowej Polskiej Grupy Energetycznej ( GK PGE)
w tym Spolek zatez:nych a w szczeg61no^ci pracownik6w Zamawiajqcego i jego Oddziat6w przy realizacji Przedmiotu Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyratonej w formie pisemnej, przy czym zakaz dotyczy zar6wno zawarcia umowy o
prac^ lub innej umowy cywilnoprawnej - nazwanej tub nienazwanej, na podstawie kt6rej ^wiadczona jest praca. W razie
naruszenia tego obowiqzku Zamawlajqcy mo^e naliczy6 Wykonawcy kar^ umownq w wysoko&c! 5.000 zt (pi^6 tysi$cy
ztotych) za ka^dy stwierdzony taki przypadek.

7. Wykonawca zobowi^zuje si?, It zapis cfotyczqcy zakazu zatrudniania pracownik6w Zamawiajqcego, o kt6rym mowa w ust, 6
zostanie wprowadzony r6wniez do Um6w zawieranych przez Wykonawc<? z podwykonawcami.

8. Wykonawca nie moze zfecii wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego cz?6ci podwykonawcom bez uprzedniej zgody
Zamawiajqcego wyra^onej na pi&mie pod rygorem niewaino^ci.

9. Wykonawca o6wiadcza i:e zaPoznat_si9 z Kpmunikatem dot obowiqzku informacyjnego wynikajqcym z Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego ) Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zw'iqzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej ..Rozporzqdzenie"), znajdujqcym si? na stronie tnternetowej httD://betrans.Dl/przetaroi.l/V
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ZQl^anik nr 3 do SIWZ- Istolne Postanowienia Umowy

§6.

Poufno66

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzlelaniem lub wykonywanlem zam6wienia, w tym r6wnie^ treSc i
warunkl Umowy, majq oharakter poufny i mogq by6 zar6wno w trakcie, jak i po wykonaniu zam6wienia, udost?pniane osobom
trzeclm Jedynie za zgodnq wolq Slron, przy czym Zamawiajqcy ma prawo U}awnl6 wszelkie informacje dotyczqce warunk6w
i sposobu udzielanla lubwyRonywania danego zam6wienia PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A,, przezwzglqd na zakres
Istniejqcego pawiqzania kapitalowego, oraz innyin Spdfkom GK PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawlajqcego
innemu podmlotowi czynno^ci zwiqzanych z przetwarzaniem danych zwiqzanych z zawartym Zatnowienlom, Zamawiajqcy
jest uprawniony ujawni6 temu podmiotowl wszelkie informacje, o Rt6rych mowa w niniejszym ust^pie,

2. Wykonawca o^wiadcza, i^ w zwiqzku z posiadaniem przez PGE Polskq Grup$ Energetycznq S.A, - podmiot dominujqcy
w stosunku do ZamawiaJqcego - statusu spdtki publiczneji wyraia zgod? na podawanie do publicznej wiadomosci informacji
dotycz^cych przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporzqdzeniu wlaSciwego ministra w sprawie jnformacji
ble^qcych i okresowych przekazywanych przez emitent6w papierdw warto&ciowych oraz warunk6w uznawania za
r6wnowa2ne Infonnacji wymaganych przepisami prawa paristwa nieb^dqcego pgnstwem 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. obowlqzk6w Informacyjnych wynikajqcych z usfawy o ofercie pubiicznej i warunkach wprowadzania
instrument6w flnansowych do ^organizowanego syslemu obrotu oraz o sp61kach publicznych jak i r6wnle^ obowiqzk6w
informacyjnych wynikajqcychzRozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady( DE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia2014
roku w sprawie nadu^y6 na rynku (rozporzqdzenie w sprawie nadu^y6 na rynku) oraz uchylajqcego dyrekfyw? 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiogo I Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE j 2004/72/WE,

3. Zamawlajqcy ma r6wn!ei; prawo udost9pni6 odpowiednie Informacje podmiolom UzBcim, gdy obowiqzek takl wynika
z przeplsow prawa lub gdy jest to potrzebne dla wtaSciwej eksploatacji, remontu lub modernizacji urzqdzer'i Zamawiajqcego.

4. Z zaslrzei;eniem ust 1 -3, zadna ze Stron nie b^dzie wykorzystywac bez pisemnej zgody drugiej Strony zadnych dokument6w
ani informacji zwiqzanych 2 Umow^ otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do cel6w innych mi realizacja
Umowy oraz korzystania z przedmiotu umowy a tak^e jego konsenvacji, remontu, naprawy, modernizacji, rozbudowy.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj^cego nis moiQ wykorzysta6 jakichkolwiek danych dotyczqcych Zamawiajqcego
dla fnnych cel6w, n\i zwiqzanych bezpoferednio z realizacjq Umowy, dotyczy to w szczeg61no&ci stosowanych rozwiqzai^i
technicznych, technologicznych, organizacyjnychi administracyjnych, zamierzert, program6w i plan6w remontowych oraz
inwestycyjnych jak r6wniez wszeikich danych finansowo-ksi^gowych i bilansowych Zamawiajqcego.

§7.

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiqzujq sl? przestrzega6 zasad przetwarzania danych osobowych niezb^dnych dla nale^ytego wykonania
niniejszej umowy, okreslonych w Rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskisgo i Rady 2016/67& z dnia 27 kwielnia 2016 r.
wsprawieochronyos6btizycznych w zwlqzkuz przetwarzaniem danych osobowychiwsprawieswobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyreklywy 95/46/WE (og6tne rozporzqdzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO"), oraz
powiqzanych z nim powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa polskiego,

2. Charakter przelwarzanych danych jest jedynle akcesoryjny i wyniKa ze &wiadczonej przez Wykonawc^ na rzecz
Zamawiajqcego dostawy o kt6rej mowa w § 2 Przedmiot Umowy,

3. Wykonawca zobowi^zuje si? przetwarza6 dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1 zgodnie z obowiqzujqcymi w zakresie
ochrony danych osobowych przepisami, w szczeg61no&ci RODO, a po okresie obowi^zywania niniejszej Umowy -
zobowiEtZuje si<? przetwarzane ciane trwale usunq6 w termlnie 14 dni od wyggsni?cia lub rozwiqzania Umowy, sporzqdzajqc
przy tym protok6t zniszczenia danych osobowych, kt6^ przesyla niezwfocznie Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewni, aby osoby, kt6re pr^y wykonywaniu niniejszej Umowy b?dq miaty dost?p do danych, o kt6rych mowa
w ust. 1, przestrzegaty wszelkich zasad ochrony danych zgodnie z przepisami powszechnie obowi^zujqcymi.

5. Strony zobowiqzujq si? do realizacji obowiqzku informacyjnego zgodnle z postanowieniami RODO, w stosunku
do pracownik6w, kt6rych wyznaczyty do realizacji umowy,

6. Wykonawca zobowiqzuje si? uzyska6 od os6b, kt6rych dane podiegajq przekazaniu - pisemne potwierdzenie uzyskanla
jntormacji, o kt6rych mowa w ust. 5 powy^ej.

7. Strony zobowiqzane sq infornnowai; si? wzajemnie o wszelkich naruszeniach (incydentach) zasad ochrony danych,
o kt6rych mowa w ust, 1. nje p6^niej niz w 24 godzlny od wykr/cia. Druga strona ma mo2liwo$6 uczestnictwa
w czynno&ciach wyj^niajqcych i jest informowana o ustaleniach z chwilq ich dokonania. w szczeg61no6ci o stwierdzeniu
naruszenla.

•/^'^' ^
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Zaf^cznik w 3 c/o SIWZ- IsSotne Pwtanowiema Umowy

§8.

Procedury Odbioru

1, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy do czasu podpisania Profokolu Odbioru Kortcowego
bez zastrzezeri.

2. Przedmiot Umowy zostanie poddany odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi kortcowemu, z kt6rych zostanq sporzqdzone
Protokoly Odbioru, w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, w formie pisemnej pod rygorem nlewa^nosci, zgodnie
z wzorami stanowfqcymi zalqczniki nr 3 i 4 do Umowy.

3. Czynno6ci odbiorowe mogq odbywa6 si? wytqcznie w dni robocze (od poniedziatku do piqtku) w godzinach 7,00 -12.00.

4. Czynno^ci odbiorowe zostanq przeprowadzone w miejscu dostaw; PTS ,,Betrans" sp, z o.o. Oddzial Eltur-Trans
z siedzibq w Bogatyni, ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, po wcze^niejszym uzgodnjeniu godziny i ctety czynno^ci
odbiorowych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - dla odbioru technicznego albo z 1 - dniowym wyprzedzeniem
-dla odbioru kor'icowego.

5. Celem przeprowadzenla odbioru technicznego Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu kompletny pQj'azd w slanie

tochnicznym zgodnym z Umow^ wraz z nast$pujqcymi dokumentamt:

5.1. Instrukcjq obsfugi pojazdu wj^zyku poiskim;

5.2. Dokumentami niezb^dnymi do zarejestrowania pojazdu;

5.3. Instrukcjq obskigi zamontowanych dodatkowych urzqdzei^ wyposa-ienia w j^z^u pofskim;

5.4. Kart^ gwarancyjnq samochodu oraz zamontowanych urzqdzeri dodatkowych;

5.5. tnstrukcjq remontowq pojazdu, silnika i zabudowy (w wersji papierowej lub dost?p do wersji elektronicznej);

5.6, Aktualnym katalogiem stosowanych cz?Sci zamiennych dia catego pojazdu lub dost^p on-line do katalogu,

6. Po dokonaniu odbioru technlcznego zakoriczonego Protokotem Odbtoru Technicznego bez zastrzei:ert, Wykonawca
przystqpi niezwfocznie do czynnoSci rejeslrac/jnych odebranego pojazdu, w Imieniu i na rzecz Zamawiajqcego - celem
uzyskanta jch dopuszczenia do ruchu, o l<t6rym mows w § 2 ust. 3, Zamawiajqcy udzieli w lym zakresie stosownych
petnomocnictw dla os6b wsf<azanych przez Wykonawc?.

7. Wykonawca ponosi wylqcznq i nieograniczon^ odpowiedzialno66 za przygotowanie, kompletnos6 i prawidlowoS6 wszelkich
dokument6w niezb^dnych do rejestracji pojazdu zgodnie z § 2 ust, 3, jak r6wnie^ za prawtdtowo6<f: czynnoAci
w post?powaniu adminlstracyjnym, przy uwzg[$dnieniu stanu prawnego obowiqzujqcego w dacie rejestracji.

8. Wszelkie koszly zwjqzane z rejestracjq pojazd6w ponosi Wykonawca.

9. Po uzyskaniu rejestracji pojazdu zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy Wykonawca zglosi poj'azd do odbioru koncowego, dostarczajqc
Zamawiajqcemu komplet dokument6w rejestrowych pojazdu, w tym w szczeg61no6ci dow6d rejestracyjny
i kart? pojazdu, wystawione zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz Kart^ gwarancyjnq Wykonawcy oraz kopj^ prawidtowo
wystawlonoj -fektury. 2 czynnoSci tych zostanie spisany Pratok6t Odbioru Koricowego zgodnie ze wzorem stanowiqcym
Zatqcznik nr 4 do Umowy.

10, Zamawiaj^cy dopuszcza odbiory cz?Sciowe przeprowadzone osobno dla poszczeg6lnych pojazd6w. W takim przypadku
sporzqdza sf^ protokoly odbioru osobne dla poszczeg61nych pojazd6w,

11. Wy^cznie Protok6} Odbioru Technicznego sporz^dzony bez zastrze^ert moze by6 podstawq do wystawienia faktufy Vat,
o kt6rej mowa w § 9.

12. W o(<resie do dnia splsania Protokofu Odbloru Koricowego Zamawiajqcy nie b^dzfe korzyslal z pojazdow. kt6re przeszfy
odbl6r techniczny. ^Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochoddw przechodzi na Zamawiaj^cego z chwilq
spisania Protokofu Odbloru Koricowego.

13. Jezeli w czasle odbioru zosfan^ stwierdzone wady Zamawiajqcemu przystugujq nast^puj'^cs uprawnienla:

13.1,Je.£elfwady/usterkl nlekwaliflitujqs^dousunf^cia, Zamawiajqcy mo^e odm6wi6 odbioru do czasu usuni^cia wad lub
usterek. W przypadku odmowy podpisanla Protokolu Odbioru przezZamawiaj^cego przeka^e onWykonawcy na pismie
zastrze^enia lub wskaie wady wyznaczajqc odpowiedni termin na !ch usunl?cie, co nie wyklucza uprawnienia
Zamawiajcjcego do naliczenia kar umownych, a kt6r/ch mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.3;

13.2-Je^eli Wykonawca nie przystqpi do usuwania wad/usterek w wyznaczonym terminie, Zainawiajqcy moze zlecid
usuni?cie wad/usterek innemu podmiotowi na koszt t ryzyko Wykonawcy. bez koniecznoSci uzyskiwania zgody sqdu
powszechnego;

13.3. Jezeli wady/usterki nle nadajq si? do usunl^cia, to Zamawiajqcy mo^e rozwiqza6 Umow? ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy.
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14, Po usuni^ciu wad lub dokonaniu niezb^dnych zmian i uzupetniert, wykonanie Przedmiotu Umowy podlega ponownej
weryfikacji zgodnie z procedurq okre&lonq w niniejszym paragratie.

15. Za dzleri dostawy uwai:a si? dat? spisania Protokolu Odbloru Kortcowego bez zastrze^ert.

§9.

P+atno6ci

1. Ptatno&ci b?dq dokonywane w walucie PLN przelewenn na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc^ w fakfurze.

2. Faktur/ Vat b?dq wystawjone przez Wykonawc? oddzielnie na kai:dy pojazd. Podstaw^ wystawienia faktury Vat jest Protok61
Odbioru Technicznego spisany bez zastrze^ert.

3. Piatno§6 b^dzie dokonana w terminie 30 dni od daty splsania Protokotu Odbioru Koncowego bez zastrze^en.

4. Przez prawidlowe wyslawienie faktury rozumie si? wystawienie faklury zawierajqcej w szczeg61nosci prawidlowq nazw$
j adres oraz zapis, kt6rego Oddziatu/Centrall dotyczy faMura, wskazanio daty zawarcla Umowy oraz m.in. numer Zam6w!enia
lub symbol kom6rki realizujqcej zakup, o ile informacje te zostaly przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Dane
Zamawiaj^cego dla potrzeb wystawianych dokumentow VAT dotyczqcych dostaw dla:

PTS ..Betrans" w._z. o.o, Oddziat Edur-Trans z siedziba w Boaatvni z mieiscem dostawv Boaatvnia,

yl. Transportowa 3:

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

ul. Wojska Polskisgo 73,
97-400 Betchat6w, skr. poczt. 98,

Oddziaf EStur-Trans z siedzibq w Bogatyni,
ul. Transportowa 3,
59-916Bogatynia,

NtP: 769-19-76.060,

5, Kop!a faktury po uzyskaniu rejestracj! zgodnie z § 2 ust, 3 zostanie przekazana Zamawiajqcemu w dniu rejestracji,
a original zostanie przez Wykongwc? niezwtocznie wystany na adres;

Iron Mountain Poiska Sp z o. o.
ul. Jacka Malczewskisgo 5

26-607 Radom 9
lub

26-607 Radom 9
Skrytka Pocztowa nr 271

Faktur? uwaza si$ za dor^czonq Zamawiajqcemu z chwilq jej odbioru przez sp61k? Iron Mountain Polska Sp. z 0,0,

6. W przypadku woli Zamawiajqcego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byta na inny adres. niz wskazany
powyzej, powinien on pisemnie powiadomi6 o tyin wystawc^ faktury (Wykonawc^) dokonujqc odbioru wykonania ustugi,
wskazujqc nowy adres dor^czenia faktury, Wystosowanie przez Zamawiajqcego pisma w tym trybie nle stanowi zmiany
Umowy,

7. Zainawiajqcy o^wiadcza, zejestczynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug zarejestrowanym pod numerem NIP: 769-
19-76-060 I upowazn!a Wykonawc^ do wystawiania zgodnle zUmowq i obowiqzujqcymi przepisami faktur bez podpisu
Zamawiajqcego, z tytulu wykonania Umowy.

8. Faktura oraz faktura korygujqca wystawiona niezgodnie z obowiqzujqcymi przepisami j/lub Umowq spowoduje op6^nienie
zapfaty z winy Wykonav/cy at do czasu nadestania prawidtowo wystawionej faktury, za kt6re to opoznienie nie przystugujq
Wykonawcy odsetki,

9. Za dzieri dokonania platnosci przyjmuje si$ dzien obci^enia rachunku bankowego, z kt6rego wyplacane sq Arodki. Je^eli
konlec terminu ptatnosci przypada w sobot^ lub dzieh ustawowo wolny od pracy, za ternnln ptatnoSci uwa^a si? pierwszy
dzieri roboczy nast?puj^cy po takim dnlu.

10. Termin zaplaty za faktury jest zastrzei:ony na l<orzy$6 Zamawiajqcego. Zamawiajqcy, na wniosek Wykonawcy mo^e dokona6
zaplaty za faktur? przed terminem okre6lonyrn w ust. 3 powyzej, przy zastosowaniu skonta. Warto&6 skonta wyliczona
zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiqzujqcej u Zamawiajqcego dla przyspieszen zaptaty opartej na stopie
procentowe) ustalonej w skali roku, za kaMy dziert wcze6niejszej zapfaty w stosunku do terminu okre61onego w Umowie
I zaaKceptowaneJ przez Wykonawc<? poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zaptaty, Zamawiajqcy
zastrzega, te mozllwo66 dokongnia zaptaty za faktur? przed tertninem b^dzie uzale^niona od sytuacji ekonomiczno-
finansowej Zamawiajqcego. W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego pfatnoSci za faKtur? przed terminem zaplaty, na
Wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowiqzsny jest do wystawienia faktury kooigujqcej, uwzgl^dniajqcej wartos6 skonta.

Strona 5 z 10

^



betrans
WsnyslU^ - wnfdtla - w Knnfnla

Zafqczniknr3 do SIWZ- IslotnQ Postanowlenia Umowy

W przypadku zmiany przepisow Strony mog^ uzgodni6 Jnny spos6b rozliczert z lytulu zaplaty przed terminem okre^lonym
w Umowie.

11. W przypadku tinansowania zakupu w formle leasingu zasady fakturowania przewidziane w ust. 5-7 oraz 1 0 zostanq okre6lone
zgodnle z wymaganlami Leasingodawoy.

§10.

porozumlewanie sl$ Stron

1. Z zastrze^eniem postanowieri Umowy zobowiqzujqcych do przedstawjenia okresionych dokument6w w innej formie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania lub jnfornfiacje odnoszqce si^ lub wynikajqce z wykonywania Umov/y, wymagajq formy pisemnej
pod fygorem niewa^no^ci.

2, Pisma Stron powinny powolywa6 si? na numer Umowy, Za dat? otrzymania korespondencji Strony uznajq dziert przekazania
korespondencji pocztq elektronicznq lub faksem, pod warunkiem dor?czenia oryginafu korespondencji
wformie pisemnej.

3. KorespondencJ? nale^y kierowa6 na wskazane adresy z zastrze^eniem & 9 ust5:

Dla Zamawiajqcego;

Nazwa Firmy: PTS ,,Betrans" sp. z o.o. 0

Adres; ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Belch9t6w, skr. poczt. 98

Tetefon; 44/737 72 00

Fax: 44/737 72 01

e-mail: sekrBtarieitC^betrans.pi

Dla Wy^onawcy;

Imi? i Nazwisko;

Ad res;

Telefon:

Fax:

e-mail;

4. Osobami odpowiedzialnymi zg realizacj? i upowa^nionyml do odbioru Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiajqcego sq;

4,1. Jarostaw Skiba, tel. 607 370 298, iarostaw.skiba@betrans,pl

4.2. Jarostaw Kietczykowski, tel. 607 370 723, Jaroslaw.kIelczvKowskJ^belrans.Dl

natomlast osobami odpowiedzialnymi za realizacj^ I upowa^nionymi do zdania Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy sq:

4.3.

4.4. .................................

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

S. UPOWazntenie.° kt6rym mowa w ust. 4, nie wymaga dodafkowych umocowari dla os6b wskazanych do podpisania
Profokofu Odbioru/Zdania.

§11.

Odpowledziatno66

1- W razie niewyKonanfa tub nienale^ytego wykonanla zobowiqzart wynikajijcych z Umowy, Stronom przysluguje prawo
do naliczenia nast^pujqcych kar umownych;
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1.1. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc? 2 przyczyn niezale^nych od ZEimawiajqcego lub rozwiqzania
Umowy przez Zamawlajqcego z przyczyn lei:qcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajqcy ma prawo obciq^y6
Wykonawc? karq umownq w wysokofeci 20% wartoSci Umowy netto wskszanej w § 3 ust. 2;

1.2, W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc?, z przyczyn le.iqcych po stronie Zamawiajqcego, Wykonawca
ma prawo obciqzy6 Zamawiajqcego karq umownq w wysokoSci 20% wartoSci Umowy netto wskazanej w § 3 ust. 2;

1.3, W przypadku nledotrzymania termjnu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niele^qcych po stronie Zamawiajqcego,
Zamawiajqcy ma prawo obclqzyc'; Wykonawc? karami umownymii w wysoko&ci po 0,2% wartoSci netto dostawy
njezrealizowanef w termlnie za pierwszy I kolejne trzy rozpocz?te dni op6^nienia, a poczqwszy od pl^tego dnia
op6^nienia wwysokosci po 0,5% wartosci netto dostawy niezrealizowanej w terminie, za ka^dy rozpocz^ty dzien
op6znienia.

1.4. W przypadku op6^nienia Wykonawcy w usuni^ciu wad/ustersk stwierdzonych w okresie gwarancji i r$!<ojmi
Zamawiajqcy ma prawo obciq^y6 Wykonawc^ karami umownymi w wysoko6ci po 0,2% wartosci netto Umowy
okre&lonej w § 3 ust, 2 za ka2dy dzien op6^nienia, liczqc od ustalonego terminu usuni^cia wad/usterek;

1,5. W przypadku naruszenla obowiqzku okreslonego w § 5 usl. 8 Umo\A^, Zamawiaj^cy ma prawo obciqzy6 Wykonawc^
karq umownq w wysoko&cl 1 0 000 zl za kai:dy przypadek naruszenia,

tqczna wysoko66 kar naliczonych Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji dostaw nie moze wynosid wi$cej
nii: 20% warto^c! Umowy netto wskazanej w § 3 usl. 2. tqczna wysokoSt; kar umownych z tytulu niedotrzy mania terminu
realizacji dostaw i rozwiqzania Umowy nie maze wynosi6 wi^cej nit 30% wartoSci Umowy netto. Lqczna wysokosc kar
naliczonych Wykonawcy z tytutu op6^nienia w usuwaniu wad ujawnionych w okresie r^kojm! lub gwarancji ni© moie wynosii
wi?cej niz 20% warto&ci Umowy netto. Roszczenia z tytulu kar umownych b^dq pokrywane w pierwszej kolej'nosci z
wynagrodzenia nale^nego Wykonawcy na co Wykonawca wyra&a zgod$.

2. Zaplacenie lub potr^cenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku wykonania doatawy oraz nale^ytego
wykonania zobowiqzari wynikajqcych z niniejszej Umowy.

3. Strony zastrzegajcj prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przekraczajqcego wysokos6 zastrzezonych
kammownych, do petnej wysokoSci poniesionej szkody.

4. Obowiqzek zapfaty przez Wykonawc? kar umownych pozostaje niezale^ny tak od wysoko6ci poniesionej przez
Zamawiajqcego szkody. Jak i niezaieiiny od zaistnienia szkody, w tym ewenlualnego braku szkody.

5. Odpowiedziafno^ Stron z tytufu nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy wytqczajq zdarzenia sily wyzszej,
Zdarzeniami sily wy±szej sq zdarzenia zewn?trzne, nagte, njezafe^ne od woli Stron, kt6rych nie mozna byto przewidziec
i kt6rym nie mo;zna byto zapobiec, a kt6re majq wplyw na wykonanie niniejszej Umowy w ten spos6b, ze uniemoSliwiajq
wykonanie Umowy w cato^ci lub w cz^Sci przez pewien okres lub definltywnie, kt6rych sl<utk6w Strony nie mogty przewidzie6
ani im zapobiec, przy czym mogq to by6 w szczeg61no§ci okoliczno^ci wskazane w ust. 6,

6. Terminem ,,si(a wyzsza" Strony okre^lajq akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania,
zamieszki, epidemie, osunl^cia gruntu, trz^sienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spefniaj^ce przeslanki,
o kt6rych mowa w ust. 5,

7, Obowiqzkl Strony doswiadczaj^cej dzialania sity wyzszej s^ nast^pujEjce:

7.1. Powstanie i ustanie ,,sily wy^szej" winno by6 zgtoszone drugiej Stronie przez Strong podlegajqcq |ej dzialaniu.
Zawiadomienia - dokonane za po^rednictwem korespondencji pocztowej, l<urierskiej, telefonicznej lub faksu - winny
nastc)pi6 bez zb^dnej zwfoki, nie p6iniej n\t w terminie 14 dni od powstania ^sjty wyzszej";

7,2, W przypadku zgloszenia telefonicznego nale^y niezwtocznie potwierdzii |e w formie pisemnej oraz przedstawi6 drugiej
Stronie dokumentacji, kt6ra wyja&nia nalur$ i przyczyny zaistnlatej sify wy^szej w takim zakresie, w Jakim jest ona
mozliwie osiqgalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu sily w^szej.
pod rygorem utraty uprawmert wynikajqcych z niniejszego paragrafti.

8. Je^li w ciqgu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu sily wyzszej Jej dziafanie nie ustanie. Strony
spolkajE) si? w celu podj?cia dziatah dla unikni^cia daiszego op6^nlenia w realizacji Umowy.

9. Jeteli okollczno^ci sily wy^szej trwajq przez okres dtu2:szy ni^ 90 dni, Strony majq prawo rozwiqza6 Umow?
z zachowanlem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiqzania Umowy.'o kt6rym mowa w niniejszym
ust^pie, b?dq mie6 odpowiednie zsstosowanie zapisy § 14 ust. 5.

§12
Gwarancja

1. Wykonawca udzlell gwarancjl na Przedmlot Umowy na okres i na warunkach okre^lonych w Ofercie, tj.:

1.1. ... mieslqce - mechaniczna (bez limftu kilometr6w);

1.2. ... mlesfqce - nadwozie,
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1.9. ....miesiqce-zabudowa.

2. Gwarancja zostanie udzielona plsemnie w formle odr^bnego dokumentu gwarancyjnego, kt6rv zostanie wydany
Zamawiajqcemu przy Odbiorze Koricowym Szczeg6towe warunki gwarancji j serwisu gwarancyjnego okre^lone
w dokumencle, o kt6rym mowa w niniejszym ust^pie, b^dq nie gorsze r\\i te okreSlone w Umowie.

3. Wykonawca zobowiqzany jest do usuni?cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji j r?l<ojmi w terminie technicznie
uzasadnionym i bez zb?dnego op6znlenia, jednak nie dtu2szym nte czterng$cie dni od dnia powiadomienia go o ujawnieniu
ustereR i wad, o lie Strony nie uzgodniq innego terminu.

4. Uprawniony z tyt, gwarancji moze dochodzii; roszczert ta^e po uptywie terminu gwarancji jeteli reklamowat wad? przad
uplywem tego terminu.

5. Zgfoszenie wady (awani, usterkf, lub innej nieprawidtowosci w dzialaniu) Przedmiotu Umowy dokonywane b?dzie przez
Uprawnlonego pisemnie, faksem lub poczfq efektronicznq. Za dat? dor^czenia zgfoszenja faksem lub pocztq elektronicznq
Strony uznajq dzieri przekazania korespondencji pocztq elektronicznq lub faksem. W przypadkach taklch zapisu § 10 ust. 1
i 2 nie stosuje si?.

6. Wykonawca zobowiqzuje si? do dokonania na wlasny koszt usuni^cia wad Przedmiotu LJmowy, ujawnionych w okresie
gwarancjl.

7. Jezeli Wykonawca nle usunie wad w wyznaczonym terminle Uprawniony mo^e niezale^nie od innych przystugujqcych mu
uprawniert, zleci6 usuni$cie ich stronie trzeciej na koszt J ryzyko Wykonawcy, bez konieczno&ci uzyskiwania zgody sqdu
powazechnego.

6. W przypadku koniecznoSci dokonania naprawy w punkcie obstugi serwisowej, koszty transportu pojazdu w obie strony
pokrywaWykonawca. Stacja serwisowa zobowiqzanajest do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciqgu 7 dnj katendarzowych
od dnia zgloszenia reklamacji.

9. Jei'ell czas naprawy przekracza 7 dnt od dnia zgtoszenia wady, Wykonawca zapewnl pojazd zast^pczy odpowiadajqcy
parametraml technicznymi przedmiotowi zam6wlenla. Wszeikie koszty z lytufu transportu, monta&u itp. ponosi Wykonawca.

10. W przypadku wymiany wadllwego Przedmiotu Umowy na nowy ter/nln gwarancjl blegnle na nowo od daty dostarczenia
Przedmfotu Zam6wlenia wolnego od wad.

11. W przypadku dokonania naprawy Pr^edmiotu Umowy, lermin gwarancji utega przedtui:enlu o czas jej dokonywania.

12. Okres gwarancji oraz r^kojmi rozpoczyna sw6j bieg od daty Protokotu Odbloru Kortcowego.

§13
Przeniesienle praw fub obowfqzk6w

1, Zamawlajqcy moie dokona6 cesji praw na dowolny podmiot tub przenieslenia dtugu na spolk? Grupy Kapitatowej PGE lub
inny podmiot zale^ny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunKach wprowadzania
Instrumentow tinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6ikach publlcznych, lub podmiot, o kt6rym mowa
w § 2 ust. 6 na co Wykonawca niniejszym wyra^a zgod^.

Zamawiajqcy poinformuje na plSmie Wykonawc? o zamiarze przeniesienia dfugu na podmiot inny n\i wskazany v/ ust.1,
na co najmniej 7 dni przed planowanym przenlesisniem.

Wykonawca wyra,fca zgod? na przej?cie dtugu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o kt6rej mowa
w ust. 2. Brak przekazania informacji przez W/konawc?, Strony uznaJEi za wyrai:enie zgody na przej^cie diugu.

Wykonawca nie mo^e przenie&<; praw lub obowiqzk6w wynikajqcych z Umowy na osoby Irzecie bez uprzedniej zgody
Zamawlajqcego wyratonej w formie pisemnej pod rygorem niewa^nosci.

2.

3.

4.

§14.

Rozwiqzanfe Umowy

Zamawiajqcy mcde rozwiqza6 Umow? na mocy jednostronnego o&wiadczenia woli. ze skutkiem natychmiastowym
w nast^pujqcych przypadkach:

1.1. Wykonawca op6^nia si? z wykonaniem Przedmlotu Umowy i pomimo plsemnego wezwania ze strony
Zamawiajqcego, do prawidtowego wykonywanla Umowy i okre^lajqcego ostateczny termin wykonania Przedmlotu
Umowy, nie wykonuje go b^i wykonuj'e w spos6b, kt6ry daje uzasadnione przypuszczenie, iz me wykona Umowy
w um6wionym terminle;

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

1.3. Wykonawca dostarczyt towar inny ni^ oferowany;

1,4, Wykonawca w ra^cy spos6b zaniedbuje lub narusza zobowiqzania umowne.
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1,5, Wykonawca nle uzyska wymaganej rejestracji, o kt6re] mowa w § 2 ust. 3 z przyczyn nie dotyczqcych
Zamawiajqcego.

1.6. Wykonawca narusza zobowiqzania umowne i nie wywiqzuje si? z obowiqzk6w wynikaj^cych z § 3 ust. 4 nlniejszej
Umowy lub Zamawiajqcy uzyska informacj? \i o&wladczenle zto^one przoz Wykonawc? w post^powaniu zakupowym
sq niezgodne 2, prawdq.

2. Zamawiajqcy mo2e rozwiqza6 niniejszq Umow$ na podstawie oSwiadczenia w przypadku gdy z przyczyn niezale^nych
od Zamawiajqcego wykonanie Umowy nie le^y w jego interesie.

3. Rozwiqzanie Umowy moze nastqpi6 wytqcznie w formie pisemnej pod rygorem niewai-nosci, Oswiadczenie o rozwifjzaniu
Umowy b^dzie skuteczne z chwiiq dor^czenia Wykonawcy (dziert rozwi^zania Umowy).

4, Zamawiajqcy ma prawo rozwiqzac umow? w sytuacji powzi^cia Jnformacji o prawomocnym skazaniu za przest?pstwo
o kt6rym mowa:

a) w art. l65a, art. 181-188, art. 218-221, art. 228-230, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
- Kode(<s karny lub art. 46 lub art, 48 ustawy z dnla 25 czerwca 201 or. o sporcie

b) 0 charakterze terrorystycznym, a kt6rym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny.

c) Skarbowe

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

5. W razie rozwiqzania Umowyi Strony Umowy sporzqdzq w terminie do 7 dni od daty zto^enia o$wiadczenja o rozwiqzanlu,
protokot potwierdzajqcy zakres wykonanego, a niezaplaconego Przedmiotu Umowy. Protokot b?dzie stanowic w tym
przypadku podstaw? do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym Wykonawcy nale^y si^ wynagrodzenie wylqcznie
za cz$fe6 Przedmiotu Umowy, ktora zgodnie ze sporzqdzonym Protokoiem zostata przez Zamawiajqcego odebrana bez
zastrze^ert,

6. W razie rozwiqzgnia Umowy, cz?§6 wykonanego Przedmiotu Umowy odebranego bez zastrzezert staje si^ wlasnoSci^
Zamawiajqcego, a Wykonawcy przysluguje roszczenie o 2aplat$ za niq, o ile Zamawiajqcy nie dokonat zaplaty.

§15.

Zmfany tre6cl Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci Umowy wymagajq formy plsemnej pod rygorem niewa2no§ci, w postaci aneksu
do Umowy, 2 zastrze^eniem postanowiert § 2 ust. 6, § 9 ust. 6 i § 10 ust, 5.

§16.

Prawo Umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczeg61no&ci
Kodeksu cywllnego.

§17.

<J?zyk Umowy

1, J^zykiem Umowy i wszelkiej Rorespondencji Stron jest j?zyk polski.

2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umowq sktadane przez Wykonawc? sporzqdzone sq w J^zyku obcym, Wykonawca
dostarczy je wraz z tlumaczenietn na j^zyk polski. Odst?pstwa od powy^szej zasady wymagajq zgody Zamawiajqcego na
pismie pod rygorem niewa2'no§ci.

§18.

Rozstrzyganfe spor6w

1, Strony dolo^q wszelkich starart w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sportw powstatych mi^dzy nimi w zwiqzku
z Umowq, jednakite nic dlu^ej n\i przez okres 30 dni od daty ztozenia drugiej Stronie wniosku o ugod?.

2. Wszelkie spory powstate w wyniku fub dotyczqce realizacji nlniejszej Umowy rozslrzygane b?dq przez wla6civ/y sqd
powszechny dla siedziby Zamawiajqcego,

§19.

Postanowienia koricowe

Niniejszq Umow? sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po Jednym dla kazdej ze Stron, /<-

Strona9z10 ( } i <-/) ,/

r>

^-.
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2. Niewa^no$6 k(6regokolwiek z postanowieri Umowy nie powoduje niewa^noSci Umowy.

Zamawiajqcy Wykonawca

.0.0.
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Zalqunlk nr 1 do IPU
Specylihacja technlcma samochrid samowytadowuy tny osiowy z nap(;dcm teronowym Cxfi - 3 Giluhl,

Specyflhacja technlczna
Marka:

Typ:

RokRFodukclI: 2018

Wymaganla techniczne KupuJqcego Parametry techniczne

1. DANEOG6LNE
Model pojazdu powlnlen byi aktualnle wytwarzany prze; producenta, ktiirego autoryzowane stacje
obslugl zna)dujq £1^ na terenle Polskl I musl spefnla^ wszystUe wymaganla wynlkajqce z przepls6w
wchu drogowego oraz obowlqiujqce na dzleri rajestracjt wymasanla Dyrektywy z6d7/715/EC w
zakresle emtsjt spalln.

1.2 Lakicr blaty lub idlty
2. NADWOZIE

2.1 Maksymalna wysoko^ pojazdu 4.0 m

2.2 Dodatkowy stoplert wej&iowy

2.3 Slatto ochronna chlodnlc^

2.4 Oslona pr;eclwsloneczna zewn^lrena

2,S Lusterko zewn^trzne z przodu kablny
^6_ Dwustopntowy flltr jpowietrza
2.7 Oslona miskl olejowej I przewodow

2,8 Dodatkowa ostona reflektoniw, stalowa

2.9 Pokrywa ochronna zawordw pneumatycznych na ramle
BEZPIECZENSTWO

3,1 Trzypunktowe pasy bezpleczertstwai bezwladnoiclowe (wszystkle fotele)

3,2 Uktacl hamulcowy wyposatony w system ABS

3.3 ESP, ASR

3.4 Poduszka powletrzna mln dla klerov/cy

3,5 Hamdce bqbnowe 7. przodu I z tylu

3.6 Immoblllzer
Zabczpleczenlc wlewu zblornika paflwa przecf wfamaniem/kfadzieiq typu Tp / N1 (TRUCKPROTECT
NECK-IT - dobranego odpowlsdfiio do romlaru wlewu)

3.8 Fabrycznle zamontowane przednle iwlatta przeclwmglelne

3.9 Swla^a do jazdy dzlcnnej fabr/czne lub dodatkowe [edowe (homoiogowane)

3,10 Fabr/c^ny alarm zlntegrowany z centfalnym zamkiem, obsluglwany pifotem (; 2 pllotaml w ;estawle)

4. KOMPORTIFUNKaONALO^C

4,1 Kablna dzlenna

4.2 Histerka boczne sterowane elektr/c;n1e, podgrzcwane

1,3 Pf2ednla oslona praedwsloneczna

4.4 Elektrycznle stefow/ane szyby przednle
4.5 Manualne sterowante regeneracjq DPF

Fotel klerowcy na zawleszentu pneumatyucznym 2 pefnq regulacja I pasem zlntegrowanym z
op arc I em fotela

4,7 Klimatyzacja min manitalna

4.8 TachograF cyfrowy 1 dnlowy zgodny z EC

4.9 Oblcla fotcl) - tkanlna tekstylna demnej barwy

-1.10 Podlokletnlkl fotela kierowcy

4.11 Gumowe dywanlkl podlogowe

4.12 Kolo klerownlcy regulowano w dwdch plgszczyznach

5. CHARATERVSTYKATECHN1CZNA

5,1 Sflnlk wysokopr^ny z dotadowantem o mocy minimum 300 KW

5.2 Przednie zawleszenle - mechaniczne (resory)

5,3 Noinoid prz<itfnlego zawlesz^nla mln S.OOOkg

5.4 Tyine zawieszenle •• meclianlczne (resory)

5.5 Noinoii t^lnego zawleszenla min 20.000kg

5.6 Wszystkle oste nap^dzane (6x6)
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CHARAKTERYSTIfKA 2ASUDOWY

5,5 Wywrotka tylnozsypowa 1W

5.6 Podtoga gfubo&f: min 7mm stal Hardox 450
5.7 Burty gruboid mlrt 5 mm Stal Hardox 4SO

5.8 Dfugoii' gabtirytowa mln 5600 mm

5,9 Szeroko^ gabarytcwa mln 2400mm

5. t0 Wysokoi<; burt mln HOOmm

5.11 ObJ^toi<;mlnl5m3

5.12 Elektr^czny, zdatny sydem zwijanls plandek) luti hydroburta

6. WYPOSA^ENIE DODATKOWE

System monitorlngu rejestwjqcy lokatizaclq I czas pracy pojazdu, ifedzenle trasy praejazdu/
parametry (t^cznie z pomlarem pozlomu paltwa) wfaz z oprogramowanlem w J^zyku polskfm Firmy
TEKOM ze itdalnym transferem danych na serwer Zamawlajqcego poprcez GPRS (licen^a na
wszysthle oferowane pojazdy bez ograniczenla czasowego orazjlcencja na aplfkacj?, (lcencja

j).2 Dodatkowe ogntewanle postojowe z mo^llwoidq pracy bez uruchomlonego^!lniha
6.3 Kolo zapasowe oi nap^dowa

j^4__ Kolo zapasowe mocowane na ramte
6,5 Ga^nlca, trdjh^t ostrzegawczy, podnoinfk, apteczka pfemszej pomocy (D]N 13164)

6.6 Komputerpohladowy
6.7 PodnoSnlk 20 tofwvy
6.B Komptetny zestaw^narz^d^

7. DOKUMENTACJA

7.1 Instrukc^a obslufli pojazdu wjQzyku potskfm

7.2 Dokumeniy nlezbqdne do zarejestrowanla pojazdu

7,3 instrukcje obslugl zamontowanych dodatkowych urzqdzert wyposa^enla w Jqzyku polsklm

7.4 Ksrta gwarancyjna samochodu oraz zamontowanych urzqdzeri dodatowych
.^gmstruteja remontowa poja;clu, sifnlkalzabudo^vy (w weMji'papierowej iub dost^p do wersjl

eieHtronIcmeQ
_7^ _Aktualny {(atalog stosowanycti czqici zamlennych dla catego pojazdu (ub dost^on-iln^doj<at3!og^

w
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Za^cznik nr 3 do IPU - WZ6R PROTOKOLU ODBIORU TECHNICZNEGO

PROTOK61 ODBIORU TECHNiCZNEGO

Nr

Spisany w dniu ................ roku w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. z siedzibq w Be^chatowie w sprawie

odbloru przedmiotu dostawy dostarczonego na podstawie umowy

1. Komisja w sktadzie

Przedstawiciele jako strona odbierajqca:

Przedstawiclele

2. Przedmiot dostawy:

a.

o numerach nadwozia (VIN):.

b, ,,

o numerach nadwozia (VIN):.

c. ...

o numerach nadwozia (VIN);.

3. Komisja stwierdza:

Jako strona zdajgca:

4. Ustalenia komisji dotyczi(cej wynikow prac:

Komisja slwierdza, ze przedmiot dostawy zosta^ wykonany zgodnie ze specytikacjq
techniczn^, kt6ra stanowi zat Nr 1 do umowy

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

NEnieJszy protokot stanowj podstaw? do wystawienia faktury za odebrany przedmiot dostawy.

Ostateczne potwierdzenie wykonanla umowy wymaga spisania protokotu odbioru
kortcowego,

Na tym protokot zakortczono J podpisano.

PrzedstQwiciele strony zdaj^cej: Przedstawiciele strony odbieraj^cej:



Za^czntk nr 4 do IPU - WZ^R PROTOKOtU ODBIORU KOf^COWEGO

PROTOK6t ODBIORU KONCOWEGO

Nr.

Spisany w dniu ........................ roku w PTS ,,Betrans" sp, z 0,0. z siedzib^ w Betchatowie

w sprawie odbioru przedmiotu dostawy dostarczonego na podstawie umowy

1. Komisja w sktadzie

Przedstawiciele ..................................................... jako strona odbierajqca;

Przedstawicielo .................................................... jako strona zdajqca:

2. Przedmiot dostawy:

1.

o numerach nadwozia (VIN);,.,...........................,.............,,..,.....,,,,

wraz z dokumentacj^:

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

KartaGwarancyjna.

2.

o numerach nadwozia (VIN):.

wraz z dokumentacjq;

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

Karta Gwarancyjna.....,,,

3.

o numerach nadwozia (VIN);.

wraz z dokumentacjq:

Dow6d Rejestracyjny ................ Karta Pojazdu

KartaGwarancyjna.

3. Komisja stwierdza:

4. Ustalenia komisji dotyczqcej wynik6w prac:

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

Jako66 przedmiotu dostawy Jest poprawna,

Zamawiajqcy przyjmuje przedmiot dostawy bez zastrzezeri co potwierdza Protok6t Odbioru

Technicznego stanowlqcy zatqcznik do niniejszego Protokotu.

^ ^ (^



Zaf^cznik nr 4 do IPU - WZ6R PROTOKOLU ODBIORU KOf\!COWEGO

Obustronnie podpisany protok6t stanowj podstaw? do rozpocz^cia biegu terminu ptatnosci.

5, Rozliczenie finansowe:

tqczna wartos6 za zrealizowany i pozytywnie odebrany przedmiot umowy wynosj netto

(stownie: ...,.............................,,........................,,,.......,....,.......,.).

Do powy^szej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Na tym protok6t zakortczono I podpisano,

Przedstawiciefe strony zdaj^cQJ: Przodstawiciele strony odbieraj^cej:

^^/
/
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Zaf^cznik nf 5 do fPU - Instrukcja 1 wzory do wykonania oktejenia HQ pojazdach

Na nadwoziu:

Logo Firmowe ,,Betrans" umieszczone na lewych i prawych przednich drzwiach symetrycznie

na srodku mi^dzy lini^ okien a kraw^dziq dolnq (wzor logo dost^pny w formacie cdr):

betrans
wszystUo - wsz^cfzfc ~ iv ttsrm)nl6

- kolor zielony, pantone 347,

- kolor czerwony, pantone 032,

" kolor czarny, pantone black 6,

o wymiarach:

Napis betrans

cmyk C-72 M-0 Y-100 K-43,

cmyk C-0 IV1-91 Y-87 K-0,

cmykC-OM-OY-OK-100,

ral6029

ral3002

ral9005

Wysokosc rzeczywista litery ,,b" napisu ok 74 mm, reszta powi?kszona proporcjonalnie

zgodnie 2 wzorem logo firmowego w celu uzyskania po^qdanej wielkosci napisu.

Kazda iitera powinna stanowic osobny ksztatt.

Na tyle pojazdu:

Kazda litera i cyfra powinna stanowi6 osobny ksztatt.

Na srodku, symetr^cznie mi^dzy liniq szyb a zderzakiem napis z adresem strony

Zamawiaj^cego (wysoko^c litery ,,b" adresu ,,www" ok. 55 mm, czclonka Verdana, wjelkosc

czcionki z informacjq o numerach kontaktowych dopasowana do szerokoscj adresu www)

o tre6ci:

www.betrans.pl
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