
Zaf^cznik nr 3 do S!WZ ~ Istotne Postanowienia Umowy

§1.

Struktura Umowy

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

w Umowie, ktorej integraln^ cz^sc stanowiq nast^pujqce za^czniki:

Zatqcznik nr 1 - Specyfikacja techniczna (wykaz wydziat6w odbiorcy),

Za^cznik nr 2 - Szacowany wolumen przewozow w okresie obowi^zywania Umowy,

Za^cznik nr 3 - Stawki przewozowe,

Za^cznik nr 4 - Wzor Zamowienia,

Za^cznik nr 5 - Wymagania w zakresie bezpieczehstwa pracy I ochrony ^rodowiska.

2. W razie Jakiejkolwiek rozbieznosci pomi^dzy postanowieniami dokumentow, o ktorych mowa w ust.
1, postanowienia te b^dq stosowane i interpretowane wecHug powy^szego porzqdku.

3. W przypadku niezgodnosci pomi^dzy tresciq niniejszej Umowy, a tresciq za+qcznikow
pierwszehstwo majq postanowienia Umowy.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest swiadczenie przez Wykonawc^ na rzecz Zamawiajqcego us^ugi
przewozu tadunk6wtransportem samochodowyrn.

2. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje si? do wykonania usiugi przewozu polegajqcej na
zorganizowaniu transportu tadunkow na trasach, kt6rych wykaz stanowi Za^cznik nr 1 i 2 do
Umowy, do punktu kohcowego, tj. wskazanego w tabelach Zat^cznik6w nr 1, 2 Wydzia^u ZaMadow
Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach.

3. Na zakres obowiqzk6w Wykonawcy w ramach swiadczenia us^ug przewozu obj^tej niniejszq
Umowq sktada si$ w szczegolnosci:

3.1. odbior tadunk6w ze wskazanej w Zamowieniu (za^cznik nr 4) kopalni Polskiej Grupy
Gorniczej S,A.,

3.2. zabezpieczenie tadunkow w czasie transportu, w tym:

a) ich oplandekowanie,

b) umozliwienie przedstawicielowi kopalni zaplombowania naczepy plombami, ktore
uniemozliwiq osobom nieuprawnionym dost^p do tadunkow, dostarczonymi przez
Zamawiajqcego z oznaczeniem ich numer6w w dokumencie przewozowym, przy czym

pracownikWykonawcy maze opuscic miejsce zatadunku tylko i wyHcznie po zaplombowaniu
naczepy przez przedstawiciela kopalni oraz po dokonaniu odbioru dokumentu
przewozowego ze wskazanym nr plomby / natozenia, niezwtocznie po przyj^ciu tadunk6w
do przewozu z kopalni albo nato^enia, niezwlocznie po przyj^ciu do przewozu tadunkow
z kopalni Polskiej Grupy Gorniczej S.A., plomb zabezpieczajqcych, ktore uniemozliwi^
osobom nieuprawnionym dost^p dotadunkow,

c) weryfikacja poprawnosci danych na dokumentach przewozowych,

3.3. przewoz tadunk6w,

3.4. dostarczenie tadunkow Odbiorcy wskazanemu w Zam6wieniu, w zaplombowanym pojezdzie
- zgodnie z pkt 3.2. ppkt b), w dni robocze w godzinach 6:00 - 22:00 oraz, w wyjqtkowych,
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uprzednio uzgodnionych przypadkach - w dni robocze w godzinach 22:00 - 6:00 i w swi^ta
w godzinach 6:00 - 22:00.

4. Szczegotowy zakres i warunki przewozu tadunk6w b^d^ okreslane kazdorazowo przez
Zamawiajqcego w Zamowieniu.

5. Zam6wienie kierowane jest do Wykonawcy w formie pisemnej nie pozniej niz na 1 dzieh roboczy
przed planowanym rozpocz^ciem zaladunku. Jednoczesnie z przes^aniem Zamowienia w formie

pisemnej Zamawiajqcy przesyta Wykonawcy, drogq elektronicznq, informacj^ o zfozeniu
Zamowienia, zawierajqcq wszystkie dane zawarte w Zamowieniu.

6. Po otrzymaniu przestanej w formie elektronicznej informacji o zfo^eniu Zamowienia Wykonawca
niezwtocznje, ale nie p6zniej nizdogodziny 15.00dniawkt6rymz!eceniezostatowystane, przesyia
Zamawiajqcemu potwierdzenie odbioru drog^ elektronicznq. Wykonawca moze odmowic
wykonania Zamowienia jedynie w wypadku wystqpienia Sity Wyzszej, niezwtocznie powiadamiajqc
o tym Zamawiaj^cego W kazdym innym wypadku Wykonawca zobowiqzany jest wykonac
Zamowienie zgodnie z okreslonymi tam warunkami.

7. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc dokonywania doraznych korekt w przeslanych
Zleceniach, po wczesniejszym zgtoszeniu potrzeby zmiany ze strony Odbiorcy - nie pozniej niz
do godz. 10:00 wdniu realizacji Zamowienia.

8. Szacowany wolumen przewozow dla kazdego z Odbiorcow w okresie obowiqzywania Umowy
zostat okreslony w za^czniku nr 2 do Umowy.

9. ZfozenieZamowieniajestuzaleznionejedynieod potrzeb Odbiorc6w. Zamawiajqcy nie gwarantuje
Wykonawcy ztozenia Zamowien na caty wolumen okreslony w ust. 8, zas Wykonawcy nie

przystugujq w tym wzgl^dzie zadne roszczenia wzgl^dem Zamawiajqcego.

10. W zwi^zku z tresci^ art. 208 Kodeksu pracy Strony wyznaczajq koordynatora sprawujqcego nadzor
nad bezpieczehstwem i higienq pracy pracownikow swiadcz^cych prac^ w ramach niniejszej
umowywosobach:

.,teL

.,teL:

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia zadnej ze Stron z obowiqzku zapewnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom w zakresie wynikaj^cym z niniejszej umowy

i przepisow powszechnie obowiqzujqcych.

§3.

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.1. prowadzi dziatelnosc gospodarczq, ktorej przedmiotem jest m,in. wykonywanie ustug

transportu tadunkow,

1.2. posiada wszelkie przewidziane przepisami prawa licencje i zezwolenia konieczne dla
wykonania zleconego transportu i b?dzie je posiadat w okresie obowiqzywania Umowy,

1.3. posiada wszelkie wymagane przez obowiqzujqce przepisy ubezpieczenia i b^dzie je posiadat
w okresie obowi^zywania Umowy,

1.4. dysponuje i b^dzie dysponowat doswiadczeniem i zdolnosciami organizacyjnymi na poziomie

niezb^dnym do naleiytego wykonania Umowy,

1.5. dysponuje i zapewni przez caty okres realizacji Umowy dysponowanie zasobami sprz^towymi,
ludzkimi i finansowymi na poziomie niezb^dnym do nalezytego wykonania Umowy,
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1.6. przy wykonywanju obowiqzkow wynikajqcych z Umowy b^dzie pos^ugiwat si$ odpowiednimi
^rodkami transportu odpowiadaj^cymi wymaganiom opisanym w Zatqczniku nr 2 lub 3
do Umowy.

2. Wykonawca zobowiqzuje si$ swiadczyc us^ugi b^dqce przedmiotem niniejszej Umowy
z nale^yt^ staranno6ci^.

3. Wykonawca zobowiqzuje si? do terminowego realizowania us^ug zgodnie z przyj^tym
harmonogramem ustalanym w poszczegolnych Zamowieniach oraz do zabezpieczenia tadunkow
przed dziataniem warunkow atmosferycznych i innych czynnikow, ktore mog^ miec negatywny
wpfyw na jego ilosc, jakosc oraz wte6ciwo6ci fizyczne. Jednocze^nie Wykonawca odpowiedzialny
jest za nadzor nad zatadunkiem w^gla zgodnie z dokumentacjq technicznq i drogowq dla danego
zespotu pojazdow.

4. W przypadku braku towaru do zaladunku na samochody lub wyst^pienia kolejek
na zatedunku/wytadunku, ktore nie wynikajq z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikte op6znienia w dostawie tadunkow do
Odbiorcy, 0 wszelkich op6znieniach w dostawie Wykonawca jest zobowiqzany niezwbcznie
poinformowac przedstawicieli Zamawiajqcego, o ktorych mowa w § 5 ust. 4.

§4.

Odpowiedzialnosc Wykonawcy

1. Wykonawca b^dzie wykonywac przedmiot Umowy z nalezytq starannosci^, zgodnie
z najnowszq wiedzq i metodykq wymaganq od podmiotow profesjonalnie swiadczqcych Uslugi,
postanowieniami Umowy i obowiqzujqcymi przepisami.

2. Wykonawca zobowiqzuje si^ do organizacji prac w sposob nie naruszajqcy przepis6w prawa
o ruchu drogowym, o drogach publicznych, a takze przepisow dotyczqcych ochrony 6rodowiska.

3. Wykonawca zobowiqzuje si$ do terminowego i rzetelnego wykonywania us^ug
z uwzgl^dnieniem wymagah i ograniczen zawartych w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2200), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie
pracy kierowcow (Dz. U. tekst jednolity z2012r., poz. 1155 z p. zm.), Ustawie

zdnia27 kwietnia2001 roku-Prawoochronysrodowiska(Dz. U. z 2018 poz. 799), Ustawiezdnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2018r. poz. 992), Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska

z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014r. poz. 1923), oraz innych
przepisach szczegotowych. Zobowiqzanie powyzsze obejmuje r6wnie2 zmian? w/w przepisow
prawa powszechnie obowiqzujqcego, ktore wykonawca jest zobowiqzany na biezqco weryfikowac
i przestrzegac.

4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy postuzy si^ osobami posiadaj^cymi odpowiedniq
wiedz^ fachowq, doswiadczenie (w tym doswiadczenie w poruszaniu si^ ci?zar6wkami o dmc 40
ton po terenach bud6w, a takze w grzqskim terenie) oraz kwalifikacje do nalezytego i zgodnego
z obowiqzuj^cymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy (Personel Wykonawcy). Personel
ten Wykonawca zatrudniac b^dzie w sposob legalny, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie

przeplsami prawa.

5. Wykonawca zobowiqzuje sj^ nie zatrudniac pracownikow Zamawiaj^cego, Oddziatow
Zamawiajqcego oraz pracownikow ktoregokolwiek z Oddzia^ow PGE GiEK S.A. i spotek zaleznych
przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym zakaz dotyczy zarowno zawarcia umowy o prac?

lub innej umowy cywilnoprawnej - nazwanej lub nienazwanej, na podstawie ktorej 6wiadczona jest
praca. W razie naruszenia tego obowiqzku Zamawiajqcy moze naliczyc Wykonawcy kar^ umownq
w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

6. Wykonawca nie jest upowazniony do zawierania um6w lub zaci^gania zobowiqzah w imieniu
Zamawiajqcego.

^-.
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7. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy jest zobowjqzany uwzgl?dni6 wskazbwki

Zamawiajqcego, a jezeli miatoby to wptyw na koszty realizacji przedmiotu Umowy, Strony
zobowiqzane sqdo renegocjacji Umowy.

8. Wykonawca nie maze zleci6wykonywania przedmiotu Umowy lubjegocz^sci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

9. Kazdy pracownik Wykonawcy zobowiqzany jest poddac si^ kontroli na zqdanie uprawnionych
jednostek (Dziatu Ochrony Podmiotow Uprawnionych/ PTS ,,Betrans" sp. z o.o.), na terenie ktorych
wykonywane sq czynno^ci zwiqzane z postanowieniami niniejszej Umowy.

10. Wykonawca przed przyst^pieniem do wykonywania przedmiotu Umowy przekaze Zamawiajqcemu
kserokopie wszystkich niezb^dnych dokumentow stwierdzajqcych zdolnosc do wykonywania
przedmiotu Umowy.

H.Wykonawca zobowiqzuje si$ wypetniac we wtasnym zakresie wszelkie wymogi dotycz^ce
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych, w tym m. in.

a) zapewnienie pracownikom wymaganego sprz^tu i Srodkow ochrony indywidualnej, zgodnie
z obowiqzuj^cymi w tym zakresie przepisami oraz egzekwowanie ich stosowania (mi^dzy
innymi obuwie robocze z twardymi podnoskamj, kamizelk? odblaskowq, r^kawice robocze, kask
roboczy z opatrunkiem indywidualnym),

b) posiadanie, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, stuzby BHP lub pracownika, ktoremu
Wykonawca powierzyt wykonywanie zadah stuzby BHP, ustalanie okolicznosci i przyczyn
wypadkow przy pracy,

c) zgtaszanie, zgodnie z wymogami i trybem obowiqzujqcym u Zamawjajqcego, zaistnia^ych
wypadkow,

d) wyposazenie w odpowiedni sprz^t gasniczy,

e) posiadanie oceny ryzyka zawodowego, zwiqzanego z wykonywan^ pracq zapobieganiu mu
i stosowanie niezb^dnych srodkow zmniejszajqcych to ryzyko,

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

g) przestrzeganie odpowiednich przepisow wewn^trznych przekazanych przez Zamawiajqcego
(zarzqdzen wewn^trznych, instrukcji bezpjecznego wykonywania prac, instrukcji obstugi, itp.).

12. Wykonawca zobowiqzuje si^ zapewni6 bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 za wykonanq ustug? i ewentualne szkody poniesione przez
Zamawiajqcego z tytulu wadliwego wykonania ustugi.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno^c za przewozone tadunki od zatadowania ich na srodek
transportu do momentu wydania tadunkow Odbiorcy w miejscu dostarczenia wskazanym
w Zamowieniu. Na tych samych zasadach Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia tadunkow.

15. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za opoznienia w przewozie tadunkow
lub szkody w tadunku powstate w czasie transportu, z wyHczeniem sytuacji o ktorej mowa w § 3
ust. 4 oraz za wyjqtkiem opoznieh lub szk6d wywo^anych dziataniem SRy Wyzszej.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscza przewoznik6w, sktadownikow, przetadowcow, kierowcow

i inne osoby, ktorymi poshjguje si^ przy wykonaniu Umowy.

17. Wykonawca zobowiqzany jest do podj^cia wszelkich czynnosci majqcych na celu umozliwienie
Zamawiajqcemu dochodzenie roszczen od osob biorqcych udziat w wykonaniu Umowy, chociaz
za ich dziatania lub zaniechania nie ponositby odpowiedzialnosci.

./'
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18. Wykonawcanieodpowiadazaubytektadunkuwprzewoziewgranicachdo 120kg na pojedynczym
srodku transportu, wynikajqcy z mozliwosci sumowania si^ b^dow wag na Kopalni i u Odbiorcy
oraz za ubytki nie wi^ksze niz 0,2% miesi^cznego wolumenu dostarczonych tadunk6w.

§5.

OKRES REALIZACJ1 UMOWY

1. Umowawchodziwzyciez dniem: 01 sierpnia 2018roku.

2. Umowa obowi^zuje do dnia: 31 grudnia 2018 roku.

§6.

Obowic(zki Stron

1. Wykonawca zobowiqzuje si^ do wykonania przewozow zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej , terminowo i ilosciowo zgodnie z Umowq oraz

z Zamowieniami, a w szczegolnosci do:

1.1. kazdorazowego przyj^cia Zamowienia z zastrzezeniem wy^czenia przewidzianego

w § 2 ust. 6 Umowy;

1.2. podstawienia taboru samochodowego gotowego do za^adunku w czasie i miejscu okre6lonym
wZamowieniu, pozbawionegozanieczyszczeh lub, wokresiezimowym, przymarzni^tegow^gla

do scian i podtogi naczepy;

1,3. zweryfikowania przyjmowanych do przewozu tadunkow pod wzgl^dem zgodnosci ich cech
(w szczeg61no6ci: sypkosci miatu, braku zanieczyszczeh w postaci c\a\ obcych /kamieh, metale
itp.) oraz wagi. W przypadku wystqpienia jakichkolwiek rozbieznosci, pracownik Wykonawcy
niezwtocznie wezwie stuzby kopalni wydajqce] w^giel do przewozu, odpowiedzialne za jakosc
tadowanego w^gla, w celu stwierdzenia stanu faktycznego i w razie koniecznosci powiadomi

Zmawiajqcego o przeszkodzie w przyj^ciu w^gla do przewozu;

1.4. nadzorowanie zatadunku, rozmieszczenia tadunkow na pojezdzie zgodnie z przepisami

obowiqzuj^cymi w tym wzgl^dzie, przy zwroceniu szczegolnej uwagi na dopuszczalne naciski
na osie pojazdu oraz potozenie srodka ci?zkosci tadunkow;

1.5. nalezytego zabezpieczenia przewozonych tadunkow przed warunkami zewn^trznymi, ktore

mog^ negatywnie wpiynqc na wtasciwosci fizyko - chemiczne tadunkow;

1.6. dokonywania dostawy tadunkow do miejsca przeznaczenia w terminie okreslonym

wZamowieniu;

1.7. dostarczenia tadunkow Odbiorcy w stanie nienaruszonym, z nienaruszonymi plombami,

(catkowity roztadunek naczepy bez pozostatosci np. przymarzni^tego w^gla do scian i podtegi
naczepy);

1.8. wydania Ladunk6w osobie uprawnione] wskazanej w Zamowieniu;

1.9. zapewnienia, ze pracownik Wykonawcy b^dzie uczestniczy6 przy odbiorze tadunkow

w miejscu przeznaczenia i dokonania weryfikacji dostarczonych tadunkow z danymi zawartymi
w numerowanym liscie przewozowym wystawionym przez kopalni^ tadujqcq w^giel (ilosc,
waga, rodzaj asortymentu). W przypadku stwierdzonych niezgodnosci, pracownikWykonawcy
zobowiqzany jest niezwbcznie powiadomic o nich Zamawiajqcego;

1.10. niezwtocznego infomnowania Zamawiaj^cego o kazdej przeszkodzie w terminowym
i nalezytym wykonaniu przewozu oraz o powzi^tych srodkach zaradczych;

^v
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1.11. posiadania w kazdym samochodzie nadajnika GPS, umozliwiajqcego przekazanie
na biezqco informacji Zamawiaj^cemu o aktualnym potozeniu pojazdu.

2. Wykonawca gwarantuje:

2.1. zapewnienie taboru samochodowego dostosowanego do przewozu tadunkow i w pelni
wyposazonego, w tym posiadajqcego tachografy oraz nadajniki GPS umozliwiaj^ce
Wykonawcy kazdorazowe udzielenie informacji Zamawiajqcemu o aktualnym potozeniu
pojazdow (zgodnie z zapisami z za^cznika nr 1);

2.2. zastosowanje do zabezpieczenia samochodu w transporcie tzw. linki celnej, zgodnie

z zapisami z zatqcznika nr 1.

3. Zamawiajqcy zobowiqzuje si^ do:

3.1. terminowej zaptaty za wykonanq ustug?,

3.2. dostarczenia prawidtowowype^nionego Zamowienia,

3.3. wspotpracy z Wykonawcq w zakresie niezb^dnym do wykonania niniejszej Umowy.

4. Zamawiajqcy ze swojej strony ustanawia osoby odpowiedzialne za realizacj? Umowy, ktore
b^dq w kontakcie z Wykonawcq:

• Robert Janus, Kierownik Dziatu PS,

tel. 601696770,

e-mail; robert.janus@betrans.pl,

• Adrian Rejmonczyk, Dyspozytor Dziatu PS,

tel. 667771753,

e-mail: Adrian.rejmonczyk@betrans.pl,

• Kamil Zafoga, Dyspozytor Dziatu PS,

tel. 601696469,

e-mail: kamil.zaloga@betrans.pl.

W przypadku braku powyzszych osob Zamawiajqcy zobowiqzuje si? do wyznaczenia osoby
zast^pujqcej, odpowiedzialnej za realizacj? przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ze swojej strony ustanawia ponizsze osoby odpowiedzialne za realizacj?
umowy, ktore zobowicjzane sq do pozostania w ciqgtym kontakcie z Zamawiajqcym
i gotowosci do realizacji przedmiotu umowy:

imi? i nazwisko....................................... , Tel.................. Fax......................

e- mail...........................................................................................

imi^ i nazwisko....................................... , Tel .................. Fax......................

e-mail...........................................................................................

W przypadku braku powyzszych osob Wykonawca zobowiqzuje si^ do wyznaczenia osoby
zast^puj^cej, odpowiedzialnej za realizacj^ przedmiotu umowy.

6. Zmiany osob pehiiqcych funkcje Przedstawicieli ze strony Stron Umowy, nie wymagajq aneksu do
Umowy. Powyzsze zmiany wymagajq pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.

Przyjmowanie korzysci majqtkowych / Naruszenie sankcji mi^dzynarodowych

^
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7. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje oraz uzgadnia z drugq Strong, ze realizujqc swoje obowiqzki
wynikajqce z Umowy, nie dokonata ani nie dokona, czy to w imieniu wtasnym lub w imieniu innej
osoby, zadnej ptatnosci lub podarunku ani nie zaoferuje, ani nie obieca dokonania takiej ptatnosci
lub podarunku, ani tez nie zaoferuje, ani nie obieca przekazania jakichkolwiek pieni^dzy lub innych
wartosciowych przedmiotow, w sposob bezposredni lub posredni na rzecz:

7.7.1. dowolnego funkcjonariusza publicznego;

7.7.2. dowolnej partii politycznej, urz^dnika partii lub kandydata na urzqd polityczny;

7.7.3. dowolnej osoby, wiedzqc, ze wszystkie lub jakas cz?6c takich pieni^dzy lub wartosciowych
przedmiot6w zostanie zaoferowana, przekazana lub obiecana, bezposrednio bqdz

posrednio, dowolnemu funkcjonariuszowi publicznemu lub partii politycznej;

7.7.4. dowolnej innej osobie, w celu pozyskania nieuczciwej korzysci w zwiqzku z realizacjq Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze przestrzega sankcji mi^dzynarodowych wprowadzonych
lub implementowanych przez Rad? Unii Europejskiej,

Obowiqzki podatkowe

9. Wykonawca zobowjqzuje si? do wykazywania w deklaracji VAT podatku naleznego

z faktur, ktore b^dq wystawiane na rzecz Zamawiajqcego w wyniku realizacji Umowy,

10. Wykonawca oswiadcza, ze towar ktory jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu Umowy
pochodzi z legalnego zrodta i nie s^ mu znane okolicznosci 6wiadczqce o probie wytudzenia
z budzetu pahstwa podatku VAT na wczeSnieJszych etapach obrotu gospodarczego,
poprzedzaj^cych sprzedaz towarow do Zamawiajqcego.

Kodeks postepowania dla partnerow biznesowych spotek GK PGE

11. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnosc w sposob odpowiedzialny, w swojej dziatelnosci
przestrzega przepisow prawa, w tym w szczegolnosci przepisow dotyczqcych przeciwdzia^ania
korupcji, prania pieni^dzy i finansowania terroryzmu, przepisow dotycz^cych przestrzegania praw
pracowniczych, przepisow dotyczqcych przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisow w zakresie ochrony mienia
oraz przepis6w ochrony Srodowiska oraz doktada nalezytej staranno6ci przy weryfikacji swoich
pracownik6w, wsp6)pracownik6w, podwykonawcow lub osob przy pomocy ktorych b^dzie
6wiadczy6 ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spotek GK PGE, w powyzszym zakresie."

12. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si? z trescjq Kodeksu Post^powania dla Partnerow

Biznesowych Spotek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spofki
GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach zwi^zanych z realizacjq um6w na rzecz Spotek
GK PGE, przestrzega6 b^dzie okre^lonych tam standard6w prawnych i etycznych, i dotozy

nalezytej starannosci, aby jego pracownicy, wspotpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy
pomocy ktorych b^dzie swiadczyc ustugi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych
standardow.

13. W razie zgtoszenia przez Zamawiaj^cego jakiejkolwiek w^tpliwosci dotyczqcej przestrzegania
przez Wykonawc^ lub jego pracownikow, wspolpracownikow, podwykonawc6w lub osob przy
pomocy ktorych b^dzie swiadczyc ustugi/dostawy/roboty budowlane zasad okreslonych
w ust^pach powyzej, Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majqce na ceiu ich usuni^cie.

14. Wykonawca oswiadcza ze zapoznat si? z Komunikatem dot obowiqzku informacyjnego
wynikajqcym z Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego ) Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchyienia dyrektywy 95/46/WE

(dalej ,,Rozporzqdzenie"), znajduj^cym si? na stronie internetowej http://betrans.pl/przetargi.

fO fl
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§7.

Wynagrodzenia umowne i ptatnosci

1. Szacunkowe Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z zakresem okre^lonym w Zalqcznikach nr 1, 2 I 3 w okresie obowiqzywania Umowy wyniesie:

PLN netto (stownie: ................................. ztotych 00/100

netto) plus podatekVAT naliczony zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami prawa.

2. Strony ustalajq przewozne w wysokosci stanowiqcej iloczyn ilosci przewiezionego i odebranego
przez Odbiorc^ tadunku (wyrazonej w tonach i ustalonej w oparciu o dokument przewozowy) oraz
odpowiedniej dla danej trasy przewozu stawki przewozowej, okreslonej w Zat^czniku Nr 3 do
Umowy, Stawki przewozowe zawarte w Za^czniku nr 3 sq stawkami netto, do ktorych zostanie
doliczony podatek VAT - zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

3. Strony uznajq ustug^ za wykonanq z chwilq dostawy tadunku do punktu koncowego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 i odbioru tadunku przez osob^ uprawnionq.

4. Przewozne obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwiqzane z nalezytym wykonaniem Umowy.

5. Ptetno^ci b^dq dokonywane w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany
Zamawiajqcemu przez Wykonawc^ na fakturze.

6. P^atnosc b^dzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginatu prawid^owo wystawionej
faktury VAT. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada w sobot^ lub w dzien ustawowo wolny od
pracy, termin platnosci uptywa pierwszego dnia roboczego nast^pujqcego po takim dniu. Za dat^
otrzymania uznaje si^ dat^ wptywu faktury pod adres wskazany w ust. 14.

7. Okres rozliczenlowy wynosi tydzieh - od poniedzia^ku do niedzieli. Wykonawca b^dzie wystawiat
faktury VAT w okresach tygodniowych - w pierwszy dzieh roboczy tygodnia kalendarzowego
nast^pujqcego po okresie rozliczeniowym, z podziatem na kazdy zaklad Energetyki Cieplnej S.A,,
z zastrzezeniem ust 8.

8. Jezeli ostatni dzieh miesiqca kalendarzowego przypada w trakcie tygodnia kalendarzowego, ostatni
okres rozliczeniowy w danym miesiqcu skraca si^ do ostatniego dnia tego miesiqca. W takim

przypadku Wykonawca wystawi faktur^ VAT w pierwszym dniu roboczym nast^pnego miesiqca
kalendarzowego.

9. Wykonawca dor^czy Zamawiajqcemu faktur^ VAT nie p6znie] niz 3 dnia roboczego od dnia jej
wystawienia, na adres wskazanyw § 6 ust. 14.

10. Wykonawca b^dzie wystawiat faktury VAT na podstawie otrzymanego dokumentu wydania
materiafu zawierajqcego ilos6 i rodzaj tadunku.

11. Dokumenty wydania materiatu, na podstawie ktorych jest wystawiana faktura VAT, Wykonawca
zobowiqzuje si^ dor^cza6 Zamawiajqcemu na adres wskazany w § 6 ust. 13, w terminie 1 dnia
roboczego od wystawienia faktury VAT.

12. Za naruszenie terminow przewidzianych w ust. 7-9 Zamawiajqcy b^dzie uprawniony do naliczenia

kary umowne] w wysokosci 1 % wartosci netto faktury - za kazdy dzieh op6znienia.

13. Faktury b^d^ wystawiane na:

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spotka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq,

ul. Wojska Polskiego 73,

97-400 Betchatow, skr. poczt. 98

NIP 769-19-76-060

14. Przez prawidfowe wystawienie faktury rozumie si? wystawienie faktury zawierajqcej
w szczegolnosci prawicHowq nazw^ i adres oraz zapis, ktorego Oddziatu/Centrali dotyczy faktura,
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wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer zam6wienia lub symbol komorki realizujqcej

zakup, o lie informacje te zostaty przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Faktura
zostanie przestana na adres:

Iron Mountain Polska Sp z o. o.

ul. Jacka Malczewskiego 5

26-607 Radom 9

Skrytka Pocztowa nr 271

15, W przypadku woli Zamawiajqcego, aby faktura wystawiona by^a na inny adres niz wskazany w ust.
4 oraz prawidiowo wystawiona faktura dostarczona mu byla na inny adres, niz wskazany powyzej,
powinien on pisemnie powiadomic o tym wystawc^ faktury (Wykonawc?) dokonujqc odbioru
wykonania ustugi, wskazujqc nowy adres wystawienia lub dor^czenia faktury. Wystosowanie przez

Zamawiajqcego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.

16. Zadzieh dokonaniaptatnosciprzyjmujesi^dziehobciqzeniarachunku bankowegoZamawiaJ^cego,
z ktorego wyptacane sq srodki.

17. Faktura VAT oraz korygujqca wystawiona niezgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami
lub Umow^ spowoduje opoznienie zap^aty z winy Wykonawcy az do czasu nades^ania prawidtowo
sporzqdzonej faktury. Za to op6^nienie nie b^d^ naliczane odsetki ustawowe.

18. Termin zapiaty za fakturyjest zastrzezony na korzysc Zamawiajqcego. Zamawiajqcy, na wniosek
Wykonawcy maze dokonac zap^aty za faktur^ przed terminem okre61onym w ust. 2 powyzej, przy
zastosowaniu skonta. Warto66 skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej
obowiqzuj^ce] u Zamawiajqcego dla przyspieszeh zaptaty opartej na stopie procentowej ustalonej
w skali roku, za kazdy dzieh wczesniejszej zap^aty w stosunku do terminu okreslonego w Umowie
i zaakceptowanej przez Wykonawc^ poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia
zaptaty. Zamawiajqcy zastrzega, iz mozliwo6c dokonania zaptaty za faktur? przed terminem b^dzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiajqcego. W przypadku dokonania przez
Zamawiajqcego ptatno6ci za faktur^ przed terminem zap^aty, Wykonawca zobowiqzany jest do
wystawienia faktury korygujqcej, uwzgl^dniajqcej wartosc skonta. W przypadku zmiany przepisow
Strony mogq uzgodnic inny sposob rozliczeh z tytuhj zaptaty przed terminem okresionym
w Umowie.

19, Zamawiajqcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i us^ug
zarejestrowanym pod numerem NIP: 769-19-76-060 i upowaznja Wykonawc^ do wystawiania

zgodnie z Umowq i obowiqzujqcymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiaj^cego, z tytulu
wykonania Umowy.

20. W przypadku zgtoszenia przez Odbiorc? reklamacji co do stanu tadunku, jezeli jest
uprawdopodobnione, ze reklamacja zwiqzana jest z nieprawidtowo^ciami w czasie transportu, za

ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, Zamawiajqcy zaptaci w terminie okreslonym w ust. 10
powyzej jedynie kwot^ bezspornie naleznq Wykonawcy.

§8.

Warunki ubezpieczenia

1. Wykonawca ubezpieczy tadunek w transporcie, w przypadku gdy wartosc Zam6wienia przekracza
1 000 000 PLN, na kwot^ kazdorazowo co najmniej rownq wartosci danej Dostawy. W przypadku

gdy us^uga transportu swiadczona jest przez Podwykonawc^ Wykonawca zagwarantuje, ze
Podwykonawca b^dzie mia^ wymagane ubezpieczenie tadunku w transporcie.

2. Przed przyst^pieniem do wykonania Zamowienia, Wykonawca zobowiqzany jest do zawarcia
umowy ubezpieczenia, ktorej przedmiotem jest odpowiedzialnosc cywilna Wykonawcy wynikajqca

-/ A
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2 zarobkowego przewozu przesy^ek w transporcje krajowym - OC przewoznika drogowego
(OCPD).

§9.

Odszkodowania i kary umowne

1. W przypadku utraty przez Zamawiaj'qcego prawa do odiiczenia podatku VAT w wyniku
zastosowania u Zamawiajqcego art. 88 ust. 3a lub 3b Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku

od towarow i us^ug (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z p6zn. zm..), Wykonawca zobowiqzany b^dzie do

zap+aty odszkodowania w wysoko6ci wyr6wnujqcej powyzsz^ szkod^, z wy^czeniem utraconych
korzysci. W takiej sytuacji Zamawiajqcy natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawc^
i udost?pni mu dokumenty sporz^dzone przez Urzqd Skarbowy lub inny organ kontrolny, w celu
zapewnienia mu prawa do ztozenia wyja^nieh i obrony.

2. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajqcego kar$ umown^ w wysokosci 10% warto^ci tadunku
obj^tego danym Zamowieniem w przypadku niedochowania nalezytej starannosci przy
czynnosciach zatadunkowych w zakresie zgodno6ci z przepisami dot. transportu drogowego dla
danego zespokj pojazd6w, w tym r6wniez w przypadku nieprawidtowego zabezpieczenia tadunku
przed warunkami atmosferycznymi.

3. W przypadku opoznienia w dostarczeniu t-adunkow do miejsca przeznaczenia, Wykonawca zapfaci

na rzecz Zamawiaj^cego kar$ umownq w wysokoSci 5% wartoscj tadunku obj^tego danym
Zamowieniem za kazdy dzieh opoznienia, nie wyzszej jednak niz dwukrotno^c przewoznego
wynikajqcego z tego Zamowienia.

4. W przypadku utraty tadunku przez Wykonawc^, a takze w przypadku uszkodzenia
lub zerwania plomb zabezpieczajqcych przed wydaniem tadunku Odbiorcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajqcemu kar^ umownq w wysokosci 100% wartosci tadunku utraconego lub
dostarczonego z uszkodzonymi / zerwanymi plombami a takze zwroci Zamawiaj^cemu wszelkie
kary umowne, kt6re Zamawiaj^cy zaptaci z uwagi na niedostarczenie tadunkow do Odbiorcow
kortcowych.

5. Jezeli kara umowna obliczona zgodnie z niniejszq Umowq nie pokryje w cafosci szkody poniesionej
przez Zamawiajqcego, przysfuguje mu prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach
ogolnych.

6. Zamawiaj^cy jest uprawniony do potrqcenia wierzytelnosci wobec Wykonawcy
z wierzytelnosciami Wykonawcy bez wzgl^du na daty wymagalnosci obu wierzytelnosci,
za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.

7. W przypadku nie podstawienia srodka transportu w terminie wskazanym w Zam6wienlu,
Zamawiajqcy maze zlecic transport zast^pczy innej dowolnie wybranej firmie transportowej.
Zamawiajqcy obciqzy w6wczas Wykonawc^ cenq transportu zast^pczego, w tym ewentualnq
r6znicq mi^dzy cenq przewozu ustalon^ z zast?pczq firmq transportowq a przewoznym, jakie
zaptacitby Wykonawcy.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona lub w sposob nienalezyty wykona obowiqzki wynikajqce
z njniejszej Umowy, wskutek czego Zamawiajqcy b^dzie zobowiqzany do zaptety podatku
akcyzowego, Zamawiajqcemu b^dzie przys^ugiwac prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci stanowiqcej rownowartosc faktycznie uiszczonego przez Zamawiajqcego podatku
akcyzowego.

9. Postanowienia, o ktorych mowa w ust. 8 majq odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy

Zamawiajqcy zostanie obciqzony przez organy podatkowe optatami z tytu^u nie naliczenia i nie
zaplacenia podatku akcyzowego oraz w przypadku naliczenia odsetek w zwiqzku z opoznieniem
w zaplacie podatku akcyzowego z przyczyn dotyczqcych Wykonawcy.
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10. Przewidziane Umowq lub przepisami powszechnie obowi^zuj^cymi odsetki, kary umowne lub
odszkodowania ptatne b?dq na podstawie noty obciqzeniowej, w terminie 21 dni od daty jej
wystawienia.

§10.

Wypowiedzenie umowy

1. Kazdej ze Stron przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy druga Strona:

a) zaprzestata prowadzenia dotychczasowej dzialalnosci gospodarcze] lub poinformowata
o planowanym j'ej zaprzestaniu,

b) zawiesi^a prowadzenie dziatalnosci gospodarczej,

c) przenioste, w catosci iub w cz^sci, prawa lub obowiqzki wynikajqce z Umowy na osob? trzeciq
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony,

d) naruszyta istotne postanowienie Umowy i nie zaprzestata naruszen pomimo otrzymania
wezwania w tym zakresie.

2. Zamawiajqcy maze wypowiedziec Umow^ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca razqco narusza postanowienia Umowy lub wystawianych Zamowien,

w szczegolnosci:

a) uchyla si? od przyj^cia lub wykonania Zamowienia,

b) notorycznie opoznia si^ z dostawq tadunkow do Odbiorcy o wi?ce] niz 2 dni,
lub notorycznie dopuszcza do ubytku wtadunku.

3. Zamawiajqcy moze wypowiedziec Umow? ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez
Wykonawc? jakiegokolwiek wymaganego prawem zezwolenia lub koncesji, niezb^dnych dla
wykonania Umowy.

4. Wykonawca maze wypowiedziec Umow^ bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku zwfoki Zamawiajqcego w zaptacie jakiejkolwiek kwoty bezspornie naleznej

Wykonawcy, powyze] 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego wezwania do zap^aty
zalegtej kwoty.

5. Wypowiedzenie Umowy nast^puje za powiadomieniem, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§11.

Przeniesienie praw lub obowiqzkow

1. Zamawiaj^cy 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 instrumentow finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spotkach pubiicznych, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgod$.

2. Zamawiaj^cy poinformuje na pi^mie Wykonawc^ o zamiarze przeniesienia dhjgu na inny podmiot
nizwskazanyw ust. 1 co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

3. Wykonawca wyra^a zgod^ na przej^cie dtugu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania

informacji, o ktorej mowa w ust. 2, Brak przekazania informacji przez Wykonawc?, Strony uznajq za
wyra^enie zgody na przej^cie dtugu.

4. Wykonawca niemoze przeniescprawlubobowiqzkowwynikajqcychzUmowyna osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11



Zafqcznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

§12.

Sita wyzsza

1. Strony sq zwolnione z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
jezeli jej realizacj? uniemozliwHy okolicznosci Sity Wyzszej. SHa Wyzsza
u Zamawiaj^cego w tresci niniejszej Umowy rozumiana jest rowniez, jako zdarzenie, ktore
zaistniato u jego Odbiorcy i ma wplyw na realizacj^ niniejszej Umowy.

2. Sit^ Wyzszq stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Strony,
uniemozliwiaj^ce wykonanie Umowy w cato6ci lub cz^sci, na state lub na pewien czas, ktoremu
nie mozna zapobiec, ani przeciwdzia^ac przy zachowaniu nalezytej starannosci. Przejawami Sity
Wyzszej sq w szczeg61nosci: wojny (wypowjedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje,
dziaiania wrogow zewn^trznych, mobilizacja lub embarga, promieniowanie radioaktywne lub
skazenie przez radioaktywnosc od paliwa j^drowego lub opad6w jqdrowych, ze spalania paliwa
jqdrowego, radioaktywnych, toksycznych materiatow wybuchowych oraz innych niebezpiecznych
w^a6ciwo6ci wszelkich wybuchowych zespot6w nuklearnych lub ich nuklearnych sktadnikow,
rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy, cywilny lub wojna domowa, bunt, rozruchy lub
inne zamieszki, strajki, katastrofy gornicze i nieprzewidziane zmiany warunkow gorniczo-

geologicznych, katastrofy w ruchu kolejowym, jak rowniez cUugotrwate awarie urzqdzeh
wytworczych Odbiorcy Zamawiajqcego.

3. W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej^ Strona bezposrednio niq dotkni^ta, niezwtocznie powiadomi
o tym fakcie w formie pisemnej drugq Strong.

4. Jesli przypadek Sity Wyzszej trwa dtuzej niz 7 dni, Strony zgodnie uznaj^, ze wzajemne
zobowiqzania zawarte w niniejszej Umowie zostajq w takim przypadku zawieszone
i Strona dotkni^ta skutkami dziatania Sity Wyzszej jest zwolniona z obowiqzku swiadczenia bqdz
odbioru us^ug na czas trwania tej SityWyzszej bqdzjej skutkow.

§13.

Poufnosc

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony wzwiqzku z udzielaniem lub wykonywaniem

zamowienia, wtym rowniez tresc i warunki Umowy, majq charakter poufny i mogq bye zarowno

wtrakcie, jak i po wykonaniu zamowienia, udost^pniane osobom trzecim Jedynie za zgodnq wolq
Stron, przyczym Zamawiaj^cy ma prawo ujawnic wszelkie informacje dotyczqce warunkow i
sposobu udzielania lub wykonywania danego zamowienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie
Energetycznej S.A., przez wzglqd nazakres istniejqcego powiqzania kapitatowego oraz Spotce
Grupy Kapitatowej PGE odpowiedzialnej za obstug^ systemow informatycznych
i telekomunikacyjnych dla Grupy KapEtafowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiaj^cego
innemu podmiotowi czynnosci zwiqzanych z przetwarzaniem danych zwiqzanych z zawartq

Umowq, Zamawiaj^cy jest uprawniony ujawnic temu podmiotowi wszelkie informacje, o ktorych
mowa w niniejszym ust^pie.

2. Wykonawca oswiadcza, iz w zwiqzku z posiadaniem przez PGE Polskq Grup^ Energetycznq S.A.

- podmiot dominujqcy w stosunku do Zamawiajqcego - statusu sp6tki publicznej, wyraza zgod^ na
podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczqcych przedmiotowej Umowy w zakresie
wskazanym w rozporzqdzeniu wlasciwego ministra w sprawie informacji biezqcych i okresowych
przekazywanych przez emitent6w papierow warto^ciowych oraz warunkow uznawania za
rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa pahstwa nieb^dqcego panstwem
cztonkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby
zgodnego
z prawem wykonania przez PGE Polsk^ Grup? Energetyczn^ S.A. obowiqzk6w informacyjnych
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wynikajqcych z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6tkach publicznych.

3. Zamawiajqcy ma rowniez prawo udost?pnic odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy
obowiqzek taki wynika z przepisow prawa, przepisow GK PGE lub gdy jest to potrzebne dla
wtesciwej eksploatacji, remontu lub modernizacji urzqdzeh Zamawiaj^cego.

4. Z zastrzezeniem ust. 1-3, zadna ze Stron nie b^dzie wykorzystywac bez pisemnej zgody drugiej
Strony zadnych dokument6w ani informacji zwiqzanych z Umowq otrzymanych w trakcie realizacji
Umowy od drugiej strony do cel6w innych niz realizacja Umowy. Wykonawca bez pisemnej zgody
Zamawiajqcego nie mo±e wykorzysta6 jakichkolwiek danych dotyczqcych Zamawiajqcego dla
innych celow, niz zwiqzanych bezpo^rednio z realizacj^ Umowy, dotyczy to w szczegolnosci
stosowanych rozwiqzah technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych,
zamierzert, programow i planow remontowych oraz inwestycyjnych jak rowniez wszelkich danych
finansowo-ksi^gowych i bilansowych Zamawiajqcego.

Strony odpowiadaj^ za podj^cie i zapewnienie wszelkich niezb^dnych srodkow gwarantujqcych
dochowaniewyzej wymienionej klauzuli poufnosci przezjej pracownik6w i konsultantow.

§14.

Zabezpieczenie

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu, w ciqgu 15 dni od Daty podpisania Umowy,
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy na sum$ stanowi^cq 5% szacunkowego
Wynagrodzenia Umownego netto (bez VAT) okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, wy+qcznie wjednej

z nast^pujqcych form:

1.1. pieniqdzu;

1.2. gwarancji bankowej;

1.3. gwarancji ubezpieczeniowej. W przypadku gwarancji okre^lonej w ust. 1,2 oraz 1.3. winna ona

bye bezwarunkowa, nieodwotalna I ptatna na pierwsze zqdanie, a tresc gwarancji przed jej

wystawieniem musi by6 zaakceptowana przez Zamawjajqcego na pismie.

2. W przypadku nie dostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie
przewidzianym w ust. 1 w wymaganej wysokosci, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do
potrqcenia z wystawianych przez Wykonawc^ faktur VAT kwoty Zabezpieczenia w naleznej
wysoko^ci wynikajqce] z niniejszej Umowy.

3. W przypadku nieztozenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie okreslonym
w ust. 1, Zamawiajqcemu przystuguje odstqpienia od Umowy w catosci lub w cz^sci. Przekazanie
Zamawiajqcemu dokumentu potwierdzajqcego ustanowienie Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy i utrzymywanie w mocy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w catym okresie obowiqzywania Umowy jest warunkiem zobowiqzania Zamawiajqcego
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do dokonywania zapiaty przewoznego i innych naleznosci Wykonawcy, niezale^nie od innych
postanowien Umowy.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajqcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Zamawiajqcemu przys^uguje w szczegolnosci prawo do pokrycia:

4.1. kar umownych oraz odszkodowania uzupetniajqcego, zgodnie z § 9 Umowy;

4.2. kosztow wykonania zast^pczego.

5. Wykonawca utrzymywat b^dzie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy do 30 dnia liczqc od
daty zakohczenia Umowy.

§15.

Odpowiedzialnosc

1. W razie niewykonania lub nienaiezytego wykonania zobowi^zan 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 Zamawiaj^cego z przyczyn lezqcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajqcy ma prawo obciqzy6 Wykonawc^ karq umown^
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

1.2. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc? z przyczyn lezqcych po stronie
Zamawiajqcego, Wykonawca ma prawo obciqzy6 Zamawiajqcego karq umownq
w wysoko^ci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa

w § 7 ust. 1;

1.3. Z tytulu opoznienia Wykonawcy w usuni^ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i r^kojmi Zamawiajqcy ma prawo obciqzy6 Wykonawc^ karami
umownymi - po 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy

rozpocz^ty dzien opoznienia w usuni^ciu wad lub usterek.

1.4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawc^ Personelu Wykonawcy w sposob nielegalny
Zamawiajqcy maze naliczyc mu kar^ umownq w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nielegalnego zatrudnienia;

1.5. W przypadku naruszenia obowiqzku okreSlonego w § 4 ust. 8 Umowy, Zamawiajqcy ma prawo
obciqzyc Wykonawc^ karq umownq w wysokosci 10 000 7-\ za kazdy przypadek naruszenia.

tqczna wysoko^c kar naliczonych Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Umowy nie
moze wynosi6 wi^ce] niz 20% wartosci Umowy netto. tqczna wysokosc kar umownych z tytutu
niedotrzymania terminu realizacjl i rozwiqzania Umowy nie mo2:e wynosic wi^cej niz 30% wartosci
Umowy netto, Ograniczenia te nie dotyczq kar za opoznienie w usuwaniu wad ujawnionych w

okresie r^kojmi lub gwarancji.

2. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo kumulowania prawa rozwiqzania Umowy wraz
z karq przystugujqcq za to rozwiqzanie z prawem naliczenia kary umownej za opoznienie.

3. Roszczenia z tytulu kar umownych b^dq pokrywane w pierwszej kolejnosci

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgod^.

4. Strony zastrzegajq prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajqcego wysoko66
zastrzezonych kar umownych, do pe^ne] wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogolnych.
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5. Obowi^zek zaptaty przez Wykonawc^ kar umownych pozostaje niezalezny tak od wysokosci
poniesione] przez Zamawiajqcego szkody, jak i niezalezny od zaistnjenla szkody, w tym
ewentualnego braku szkody.

§16.

Porozumiewanie si^ Stron

1. Z zastrzezeniem postanowien Umowy zobowiqzujqcej do przedstawienia okreslonych dokumentow
w innej formie, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszqce si$ lub wynikajqce z
wykonywania Umowy, wymagajq formy pisemnej pod rygorem nlewazno^ci.

2. Pisma Stron powlnny powotywac sj? na tytut Umowy i jej numer. Za dat^ otrzymania korespondencji
Strony uznajq dzien przekazania korespondencji pocztq elektronicznq lub faksem, jezeli jego tre§c
zostanie niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

3. Korespondencj^ naiezy kierowac na wskazane adresy:

3.1. dla Zamawiaiaceao: PTS ,,Betrans" sp. z o.o,

ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow

lub

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

97-400 Betchatow, skr. pocz. 98

44/737 72 00

44/737 72 01

sekretariat@betrans.pl

3.2, Dla Wvkonawcy:

Imi? i Nazwisko:

Ad res:

Telefon:

Fax:

e-mail:

4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga

sporzqdzenia aneksu. Podstawq dokonania zmiany jest pisemna informacja przestana drugiej
Stronie.

§17.

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiqzujq si$ przestrzegac zasad przetwarzania danych osobowych niezb^dnych dla
nalezytego wykonania niniejszej umowy, okreslonych w Rozporz^dzeniu 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 dyrektywy95/46/WE (og6tne rozporz^dzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO"),
oraz powi^zanych z nim powszechnie obowiqzuj^cych przepisow prawa polskiego,
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2. Charakter przetwarzanych danych jest jedynie akcesoryjny i wynika ze swiadczonej przez
Wykonawc^ na rzecz Zamawiaj^cego dostawy o ktorej mowa w § 2 Przedmiot Umowy,

3. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si^ z Komunikatem dot. obowiqzku inform acyjn ego

wynikajqcym z postanowien RODO, znajdujqcym si^ na stronie internetowej
https ://betrans. pl/przetarg i .

4. Wykonawca zobowiqzuje si^ przetwarza6 dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1 zgodnie z

obowi^zujqcymi w zakresie ochrony danych osobowych przepisami,
w szczegblnosci RODO, a po okresie obowiqzywania niniejszej Umowy - zobowiqzuje si^
przetwarzane dane trwale usunqc w terminie 14 dni od wygasni^cia lub rozwiqzania Umowy,
sporzqdzajqc przy tym protokof zniszczenia danych osobowych, kt6ry przesyte niezwfocznie
Wykonawcy.

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

6. Strony zobowiqzujq si? do realizacji obowiqzku informacyjnego zgodnie
z postanowieniami RODO, w stosunku do pracownik6w, ktorych wyznaczyty do realizacji umowy.
Wykonawca dodatkowo zobowiqzuje si? w stosunku do swoich pracownikow do realizacji
obowiqzku informacyjnego, o nast^pujqcej tresci:
"Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych j w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, ze:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Paliwa SP. z o.o. z siedzibq
w Krakowie przy ul. deptowniczej 1.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mozesz skontaktowa6 si? z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgepaliwa@gkpge.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyzej.

ill. Zrodto danych
Twoje dane osobowe zostaty pozyskane od Twojego pracodawcy.

iv. Cele i podstawy przetwarzania.

B^dzlemy przetwarzac Twoje dane:
1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO (umowy tqczqcej d? z Twoim pracodawcq)

w celu realizacji umowy mi^dzy Twoim pracodawcq a Administratorem Danych

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiqzek prawny ciqzqcy na Administratorze):
a, w celu zapewnienia ochrony i bezpieczenstwa na terenie zaktadu pracy (w tym

utrwalenia Twojego wizerunku),

b. w celu realizacji zqdah organow sciganja i na potrzeby post^powan sqdowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu):

a. w celach archiwalnych (dowodowych) b^dqcych realizacjq naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazaniafaktow

b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

b^dqcego realizacjq naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu .

c. w celu utatwienia komunikacji mi^dzy podmiotami Grupy Kapltatowej PGE.
V. Kategorie danych

B^dziemy przetwarzac Twoje dane w zakresie niezb^dnym do kontaktu (dane
kontaktowe) z Twoim pracodawcq w celu wykonania Hczqcej nas 2 nim umowy a tak^e
dane identyfikacyjne i szczegotewe dane identyfikacyjne (w tym wizerunek) niezb^dne z
uwagi na cele wskazane w pkt.

IV.
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VI. Prawo do sprzeciwu

W kazdej chwili przys^uguje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych, przetwarzanych w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach
wskazanych powyzej. Przestaniemy przetwarzac Twoje dane w tych celach, chyba ze
b^dziemy w stanie wykazac, ze istniejq wazne, prawnie uzasadnione podstawy, ktore sq
nadrz^dne wobec Twoich interes6w, praw i wolnosci lub Twoje dane b^dq nam
niezb^dne do ewentualnego ustalenia^ dochodzenia lub obrony roszczert.

VII. Okres przechowywania danych
a. przetwarzane w celu wykonania umowy, do czasu przedawnienia roszczen

powstatych na jej podstawie przez czas niezb^dny do ich dochodzenia lub

obrony,

b. przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikajqcy z prawa

powszechnie obowiqzuj^cego,
c. przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

przez czas niezb^dny do osiqgni^cia celu lub zg+oszenia przez Ciebie
skutecznego sprzeciwu.

Vlll. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogq zostac przekazywane:

a. instytucjom okreslonym przez przepisy prawa,

b. podmiotom z Grupy Kapitatowej PGE, naszym partnerom oraz kontrahentom,

w zakresie nlezb^dnym do celow kontaktowych,

IX. Prawa osob, ktorych dane dotyczq
Zgodnie z RODO, przyskjguje Ci prawo do:

a. dost^pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. usuni^cia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d. przenoszenia danych

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego

x. Informacja o dobrowolnosci podania danych
Podanie danych jest obowiqzkowe w zakresie niezb^dnym do realizacji umowy t^czqcej

Ci^ z Twoim pracodawcq.
Xl. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, ze w powyzszych celach nie podejmujemy decyzji w sposob
zautomatyzowany i Twoje dane nie s^ profilowane."

7. Wykonawca oswiadcza, iz udost^pnione dane osobowe pracownikow mogq bye wykorzystywane
jedynie w celu realizacji niniejszej umowy, w tym mogq bye udost^pniane do PGE Paliwa sp. z o.o.

8, Na kazde pisemne wezwanie Zamawiajqcego, Wykonawca przekaze list^ osob zapoznanych
zobowiqzkiem informacyjnym.

9. Strony zobowiqzane sq informowac si^ wzajemnle 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 wyjasniaj^cych i jest infomnowana o ustaleniach
z chwilq ich dokonania. w szczeg61nosci o stwierdzeniu naruszenia.

§18.

Zmiany tresci Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre6ci Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w postaci aneksu do Umowy, z zastrzezeniem postanowieh § 6 ust. 6, § 7 ust. 15 i § 16 ust. 4.
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§19.

Prawo Umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ Umowq zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa
polskiego w szczeg61nosci Kodeksu cywilnego.

§20.

J^zyk Umowy

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

2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umowq sMadane przez Wykonawc^ sporz^dzone s^
wj^zyku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z tfumaczeniem na j^zyk polski. Odst^pstwa od
powyzsze] zasady wymagajq zgody Zamawiajqcego na pismie pod rygorem niewaznosci.

§21.

Rozstrzyganie sporow

1. Strony doiozq wszelkich starah w celu polubownego rozstrzygania wszelkich spor6w powstatych
mi^dzynimiwzwi^zkuzUmowqjednakzeniedluzej njzprzezokresSOdnioddatyztezeniadrugiej
Stronie wniosku o ugod?.

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

§22.

Postanowienia koricowe

1. NiniejszqUmow^sporzqdzonowdwochjednobrzmiqcych egzemplarzach, pojednymdlakazdejze
Stron.

2. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne, nie ma
to wplywu na waznosc lub wykonalno66 pozosta^ych postanowien Umowy, chyba ze z okoliczno^ci
wynika, ze bez takich niewa^nych lub niewykonalnych postanowien Umowa nie zostataby zawarta.

Wykonawca: Zamawiajqcy:
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Zat^cznik nr 1 do IPU - Specyfikacja techniczna Wykaz Wydziaiow Odbiorcy (warunki techniczne)

Wydzial Odbiorcy

Wydzial I
,,Kazimierz"

,,Juliusz"

Wydzia-t II ,,Niwka-

Modrzejow"

Wydziat III ,,Mysk»wice"

WydziaHV ,,Murcki"

WydziaiV ,,Wieczorek"

WydziaiVI ,,Wujek"

Wydziat VIII ,,Kleofas"

WydziaMX ,,Wesofa"

WydziatXII ,,SIqsk"

Wydziat XIII EC Szopienice

Adres Wydziahi
Odbiorcy

ul. Ogrodowa 1,

41-215 Sosnowiec

ul. Minerow 2,

42-216 Sosnowiec

ul. Wojska Polskiego 6,
41-208 Sosnowiec

uL Swierczyny 3,
41-400 Mys-towice

ul. BoyaZelenskiego
95, 40-750 Katowice

ul. Szopienicka 58,
40-43 IKatowice

ul. W. Pola 65,

40-595 Katowice

ul. Obroki 77,
40-833 Katowice
ul. Kopalniana 5,

41-408 Mystowice

ul. Kalinowa 12,

41-707 Ruda SI^ska

ul. 11-go Listopada 19,

40-387 Katowice

Rodzaj transportu

samochodowy

samochodowy

samochodowy

samochodowy

samochodowy

samochodowy

samochodowy

samochodowy

samochodowy

samochodowy

samochodowy

Miejsce
zaladunku

Kopalnie PGG

Kopalnie PGG

Kopalnie PGG

Kopalnie PGG

Kopalnie PGG

Kopalnie PGG

Kopalnie PGG

Kopalnie PGG

Kopalnie PGG

Kopalnie PGG

Kopalnie PGG

Pomiar ilosci w^gla

waga samochodowa

kopalni PGG
waga samochodowa

kopalni PGG
waga samochodowa

kopalni PGG
waga samochodowa

kopalni PGG
waga samochodowa

kopalni PGG
waga samochodowa

kopalni PGG
waga samochodowa

kopalni PGG
waga samochodowa

kopalni PGG
waga samochodowa

kopalni PGG
waga samochodowa

kopalni PGG
waga samochodowa

kopalni PGG

Punkt poboru probek
w^gla do badari
jakosciowych

zaladunek na samochody

zaladunek na samochody

zaladunek na samochody

zafadunek na samochody

zatadunek na samochody

zaitadunek na samochody

zatedunek na samochody

zaladunek na samochody

zatadunek na samochody

zatadunek na samochody

zatadunek na samochody

Godziny dostaw

6:00 - 22:00
w dni robocze

6:00-22:00
w dni robocze

6:00-22:00
w dni robocze

6:00 - 22:00
w dni robocze

6:00 - 22:00
w dni robocze

6:00 - 22:00
w dni robocze

6:00-22:00
w dni robocze

6:00-22:00
w dni robocze

6:00 - 22:00
w dni robocze

6:00-22:00
w dni robocze

6:00 - 22:00
w dm robocze

^<
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Zaf^cznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

Realizacja dostaw z uwzgl^dnieniem nast^pujqcych wymogow w zakresie bezpieczenstwa

i zabezpieczenia samochodow:

1. Zamawiaj^cy ma miec mozliwosc sledzenia (24h/7 dni) przez strong internetowq biez^cej

pozycji zestawu transportowego za posrednictwem monitoringu GPS wraz z odczytem

danych historycznych. Modul GPS powinien miec mozliwosc wysylania sygnalu

w chwili gdy zostanie uruchomiona tzw. przystawka mocy (urz^dzenie umozliwiaj^ce

przekazanie sily nap^dowej z silnika samochodowego do urz^dzen zewn^trznych,

umozliwiajqce nap^dzenie watu lub pompy hydraulicznej konlecznej do podniesienia

skrzyni tadunkowej).

2. Zastosowanie do zabezpieczenia samochodu w transporcie tzw. linki celnej, zgodnie

z ponizszym algorytmem: link^ celnq nalezy zamocowac na catej dlugosci naczepy (strona

prawa) w miejscu gdzie plandeka jest mocowana do naczepy Idea: przeprowadzenie linki

celnej przez przelotki u szczytu prawej burty> spi^cie koncow linki celnej stalow^ plomb^

(na state) - to wymaga zastosowania linki o dhigosci wystarczaj^cej do podwojnego

przeciqgni^cia linki celnej przez przelotki wzdluz calej naczepy. Podczas rozladunku

kierowca ma obowiqzek przedstawic kazdorazowo protokol zatozenla plomby celem

weryfikacji przez pracownika ZEC czy numer plombyjest wlasciwy. Przy przyjmowaniu

dostaw plomba ta nie bytaby zrywana, ale jedynie sprawdzana czy nie doszlo do jej

zerwania. Z uwagi na wysokosc prowadzenia linki celnej plomba stalowa zabezpieczaj^ca

link^ celn^ powinna bye zamocowana na przodzie naczepy w takim miejscu, aby jej

sprawdzenie byto mozliwe po wejsciu na balkonik naczepy. Brak linki celnej, plomby lub

jej uszkodzenie lub niezgodnosc numeru plomby z protokolem b^dzie powodowac

odrzucenie dostaw.
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Zaf^cznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

Zalqcznik nr 2 do IPU - Szacowany wolumen przewozow w okresie obowiqzywania Umowy

Szacunkowy wolumen zakupu w^gla w okresie sierpien - grudzien 2018 r. dla ZEC

Katowice

W I ,,Juliusz"

W I "Kazimierz "

II "Niwka

Modrzejow"

W III "Mystowice"

W IV "Murcki"

W V "Wieczorek"

W VI "Wujek"

W VIII "Kleofas"

W IX ,,Wesola"

wxir'siqsk"

wxm
"Szopienice"

Razem

Sierpien

800

150

300

1500

800

100

800

4450

Wrzesien

400

800

2000

1400

400

200

300

1300

6800

Pazdziernik

100

400

800

2500

1400

1500

800

400

200

1630

1800

11530

Listopad

100

500

1000

3000

1500

3200

1760

400

200

1400

2200

15260

Grudzien

100

600

1210

3300

2000

3700

3000

400

200

2100

2300

18910

Suma

300

2700

3960

11100

7800

8400

5560

2400

900

5430

8400

56950

Wolumeny przedstawione w powyzszej tabeli 34 wartosciami szacunkowymi. Zamawiaj^cy

zastrzega sobie mozUwosc wprowadzania zmian w ilosciach dla poszczegolnych miesi^cy

i miejsc odbioru, , po wczesniejszym uzgodnieniu z Odbiorc^ oraz Wykonawc^. Nieztozenie

zamowien lub ztozenie ich w ilosciach mniejszych niz wskazane powyzej nie wymaga

uzgodnienia z Wykonawcq.
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Zaf^cznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

Za-t^cznik nr 3 do IPU - Stawki przewozowe

22
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Zaf^cznik nr 3 do SiWZ - Istotne Postanowienia Umowy

Zalqcznik nr 4 do IPU - Wzor Zamowienia

WZOR Zamowienia

Nasz znak: Data:

dot. zamowienia przewozu w^gla kamiennego do:

w miesi4cu _ 201 8 roku

Zamawiamy transport w^gla kamiennego wg ponizszej specyfikacji:

1. Miejsce zaladunku: Kopalnia

nr_)
- ilosc ogolem: ton

- miejsce wyladunku:

- odbior w^gla: (dd-msc-rok) (ok.

- godz. odbioru w^gla (u Odbiorcy)_

- Przeznaczenie:

-kontakttel.: Pan/i

tel.:

(upowaznienie

dziennie)

Pozostate warunki zgodnie z Umow^ nr

Zamawiajqcy Wykonawca
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Zaiqcznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

Zatqcznik nr 5 do IPU - Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska

Wymagania w zakresie bezpieczenshva pracy i ochrony srodowiska

W zakresie odzlezy i srodkow ochrony wymagamy:

• stosowania oznakowanej odziezy roboczej, w tym przede wszystkim wyposazenie

pracownikow w buty robocze ze stalowymi noslcami, kask oraz okulary

przeciwpylowe. Za powstate podczas wykonywania uslug, b^d^cych przedmiotem

niniejszej Umowy i w zwiqzku z nimi, uszczerbki na zdrowiu pracownikow

Wykonawcy oraz wszellde inne wypadki przy pracy, peln^ odpowiedzialnosc

ponosi Wykonawca.

W zakresie bezpieczenstwa srodowiskowego wymagamy:

• zabezpieczenia przed wyciekami olejow i smarow,

• przywrocenia porz^dku na terenie prowadzenia prac po ich zakonczeniu,

• zabezpieczenia przed zniszczeniem terenow zielonych wokol miejsca prowadzenia

prac oraz dojazdow do nich,

• wlasciwej segregacji, opisywania i zabezpieczania powstajqcych odpadow.

W przypadku wystqpienia awarii z winy Wykonawcy usuwa on ich skutki lub pokrywa koszty

usuni^cia awaru.

Wykonawca jest zobowiqzany do poinformowania Zamawiaj^cego o wypadkach

i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych majqcych miejsce podczas realizacji prac na terenie

Odbiorcy.

Za nieprzestrzeganie wymagan bezpieczenstwa pracownik moze bye usuni^ty z placow

Odbiorcow.

Zamawiajqcy Wykonawca
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