
Zaf^cznik nr 3 do Zaproszenia - IPU

ISTOTNE POSTANOWIENIA UIVtOWY

Uzyte w dalszej cz^sci Umowy definicje oznaczajq:

1. ,,W^giel" - sortymenty w^gia brunatnego.

2. ,,Przesytka" ~ W?giel oraz popioty znajdujqce si^ w katalogu odpadow pod kodami 10 01
15, 10 01 80, 10 01 82, nadane do przewozu zgodnie z tresci^ wystawionego tlstu

przewozowego (WZ), zatadowane na srodek transportowy wskazany w liscie

przewozowym (W2).

3. ,,Nadawca" ~ podmiot, od ktorego Przesy^ka b^dzie odbierana przez Wykonawc^ cetem

reaiizacji przewozu, tj. w przypadku W^gia PGE GiEK S.A. Oddziat Kopatnia W^gla
Brunatnego Betchatow, w przypadku popiofow PGE Energia Ciepta S. A. Oddziat
Elektrodeptownia w Zgierzu.

4. ,,Miejsce Nadania Przesyfki":

a) w przypadku W^gla -" PGE GiEK S.A. Oddziat KopaJnia W?gla Brunatnego Betchatow
(Punkt zatadunku w?gta KWB w Rogowcu), z ktorego W^giel zgodnie z dyspozycjq
Zamawiaj^cego b^dzie odbierany przez Wykonawc? I nadawany do przewozu przez
Nadawc^,

b) w przypadku popiotow - PGE Energia Ciepta S. A. Oddzia^ Eiektrociepfownia w Zgierzu
z ktorego popioty zgodnie z dyspozycj^ Zamawiaj^cego b^d^ odbierane przez
Wykonawc^ i nadawane do przewozu przez Nadawc?.

5. ,,0dbiorca Przesytki":

a) w przypadku W^gia -- PGE Energia Ciep^a S. A. Oddziaf Elektrocieptownia wZgierzu,

ul. Energetykow 9, 95-100 Zgierz, ktoremu zgodnEe z dyspozyc]^ Zamawiajqcego
Przesytka ma zostac dostarczona, wykonujqcy czynnosci przyj^cia i odbioru Przesytki,

b) w przypadku popiofow - sktadowisko znajduj^ce si^ w miejscowosci Dofy Brzeskie iub
skfadowisko znajdujqce si^ w miejscowosci Dziatoszyn zgodnie z dyspozycj^
Zamawiaj^cego zawart^ w Zamowieniu.

6. ,,Miejsce Odbioru Przesytid" "- PGE Energia Ciepta S. A. Oddziat Etektrocieptownia

wZgierzu, ul. Energetykow 9, 95-100 Zgierz, do ktorego zgodnie z dyspozycj^

Zamawiajqcego Przesytka ma zostac dostarczona i w ktorym reaiizowane sq czynnosci

przyj^cia i odbioru Przesytki.

7. ,,0ddziat Elektrocieptownia Zgierz" - PGE Energia Ciepta S. A. Oddziat

Elektrocieptownia wZgierzu, ul. Energetykow 9, 95-100 Zgierz, tj. jednostka wytworcza

Zamawiajqcego.

8. ,,Zam6wienie" " dyspozycja Zamawiajqcego przekazana Wykonawcy okrestajqca dla

danego okresu dostaw iiosd i harmonogram przewozow W^gla oraz popiotow, a takze

odpowiednio dla asortymentu - Miejsca Nadania Przesytki i Miejsca Odbioru Przesytki
oraz lokalizacje, pomi^dzy Rtorymi Przesytka ma bye przewozona.

Zamawiajsicy wymaga, aby w wykonaniu postanowieh niniejszej Umowy Wykonawca wykonat
nalezycie swoje ustugi, a Wykonawca oswiadcza, ze:

1. posiada niezb^dnq wiedz? i doswiadczenie, a takze dysponuje potencjatem technicznym

oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania prac oraz czynnosci wymaganych dla

realizacji przedmiotu Umowy, wtym:

2. dysponuje srodkami transportu (auta samowy^adowcze do przewozu w^gla typu ,,wanna"

o max. dmc 40 ton) E zapleczem kadrowym potrzebnym do wykonapia-^irzedmiotu Umowy.
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3. jakosc dostarczonych us^ug b?dzie na najwyzszym poziomie, z uwzgl?dnieniem

zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,

Strony uzgadniajq warunki niniejszej Umowy jak nizej oraz oswiadczajq, ze ich prawa
i obowiqzki z niej wynikajqce sq zgodne z przepisami, a warunki techniczne i finansowe s^
wystarczajqce do wypetnienia wszystkich zobowi^zah wynikajqcych z tej Umowy

§1
STRUKTURA UMOWY

1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonywac Umow? na zasadach i warunkach ustatonych

w Umowie, ktorej integralnq cz^sc stanowiq nast^pujqce zatqczniki:

Za^cznik nr I -Wykaz pojazdow i naczep,

Zatqcznik nr II - Oferta Wykonawcy.

Za^cznik nr ill" Wymagania wzakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska

Za^cznik nr IV" Oswiadczenie1

2. W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomi^dzy postanowieniami dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 1, postanowlenia te b?d^ stosowane i Enterpretowane wed^ug powyzszego

porz^dku.

3. W przypadku niezgodnosci pomi^dzy tresci^ niniejszej Umowy, a tresciq zat^cznikow

pierwszehstwo majq postanowienia Umowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest swiadczenie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj^cego

w okresie wskazanym w § 3 ustug przewozu transportem samochodowym W^gla,

z Miejsca Nadania Przesytek do Miejsca Odbioru Przesytek oraz ustug przewozu
transportem samochodowym popiohSw znajduj^cych si? w katalogu odpadow pod kodami
10 01 15, 1001 80, 10 01 82, z Oddziatu Elektrocieptownia Zgierz do lokalizacji wskazanej
przez Zamawiajqcegozgodnie z Par 3 ust. 3 zdanie pierwsze.

§3
TERMIN I MIEJSCE WYKONYWANIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. z

mozliwosciq przectiuzenia, z zastrzezeniem, ze przed^uzenie umowy moze spowodowac

wzrost jej wartosci o nie wi^cej niz 50% kwoty okreslonej w § 4 ust 2 przy zachowaniu
aktualnych stawek z obowiqzujqcej Umowy.

2. Ustuga przewozu mia^u w^glowego wykonywana b^dzie na trasie z PGE Gornictwo i

Energetyka Konwencjonaina S.A. — Oddziat KWB Betchatow ze sktadowiska w^gla (waga
Rogowiec) do PGE Energia Ciepta S. A. Oddziat Eiektrodeptownia wZgierzu, ul.
Energetykow 9. Przewoz miatu w^giowego b^dzie si? odbywat gtownie w dni robocze, z
zastrzezeniem, ze maze wyst^powac we wszystkie dni tygodnia (rowniez catodobowo)

i niezaleznie od warunkow atmosferycznych.

3. Transport popiotow (odpadow) wykonywany b^dzie na trasie z PGE Energia Ciepta S. A.
Oddziat Elektrocieptownia wZgierzu, ui. Energetykow 9, na sktadowisko znajdujqce si?
w miejscowosci Doty Brzeskie lub na sktadowisko znajduj^ce si? w miejscowosci
Dzia^oszyn. Odbior i transport popiotow (ubocznych produktow spalania) wykonywany

Zapis ma zastosowanie do os6b fizycznych prowadzqcycti indywidualnq dziata!nos6 gosp
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b^dzie rytmicznie i catodobowo w ilosci uzaleznionej od nasitenia prac PGE Energia Ciepta
SA Oddziat Elektrocieptownia w Zgierzu. Z uwagi na mozliwosc zatadunku z leja konieczne

jest podslawianie wszystkich zamowionych pojazdow w Jednym czasie wskazanych przez
Zamawiajqcego.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosd unjemozliwiajqcych Wykonawcy realizacj^
przedmiotu Umowy catkowicie iub w terminie Wykonawca zobowiqzuje si? do
powiadomienia Zamawiajqcego o przyczynie opoznienia lub przyczynie uniemozliwiaj^cej
swiadczenie przedmiotu Umowy i wykonywanie prac niezwtocznie po jej wystqpieniu. W

takim przypadku Strony mogq uzgodnic, ze okres obowiqzywania Umowy ulegnie

odpowiedniemu wydtuzeniu o czas trwania tych przeszkod lub ich bezposrednich

nast^pstw. Obowiqzek powiadomienia o przyczynie opoznienia lub przyczynie

uniemozliwiaj^cej swiadczenie przedmiotu Umowy iub wykonywanie prac nlezwtocznie po

jej ust^pieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedziainosci odszkodowawczej i powstatej
z tytuhj opoznienia koniecznosci zaptaty kar umownych.

5. Wykonawca b?dzie wykonywac przedmiot Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiajqcego.

§4
CENA ORAZ WARTOSC UMOWY

1. Ceny jednostkowe wynagrodzenia za wykonanie przewozu wynoszq:

1.1.Za transport W^gla ........ zt/Mg netto.

1,2.Za transport popiotow:

1.2.1. Do Dotow Brzeskich ........ zt/Mg netto.

1.2.2. Do Dziatoszyna ........ zt/Mg netto.

Cena jednostkowa b^dzie aktualizowana w oparciu o formu^ zawart^ w ust. 4.

2. Szacunkowa wartosc Umowy wynosi:

2.1. .................. zf(sfownie.................. zf 00/100) netto, tj. bez podatku VAT,

2.2.................... z/ (sfownie: ................ zf 00/100) bruiio, tj. z podatkiem VAT.

3. Z dniem wyczerpania tego wynagrodzenia Umowa wygasa pomimo nieuptyni^cia terminu

jej obowi^zywania chyba, ze Strony postanowiq inaczej i podpiszq stosowny aneks.

4. W przypadku zmian cen paliwa w danym kwartaie roku, powstatych na skutek zmiany
sredniej arytmetyczne] kwartalnej ceny paliwa (ON - oleju nap^dowego) wg notowari PKN
Orlen (hurtowe ceny paliw - Paliwa hurt PKN Orien S.A., publikowanych na portatu

e-petrol.pl) o ^8% (zwi^kszenie b^dz zmniejszenie ceny paiiwa w ww. notowaniach)

wzgl^dem bazowej ceny okreslonej w §4 ust. 5, od pierwszego dnia miesiqca po kwartale

w ktorym nast^pita zmiana cen o ktorej mowa powyzej, obowi^zywac b^dzie nowa cena

Jednostkowa wynagrodzenia za wykonanie przewozu W^gla !ub popiotow wyliczona
w oparciu o ponizszq formu^:

Wn==W+(U*Ap*W)

gdzie:

Wn - nowa cena jednostkowa wynagrodzenia za wykonanie usfugi przewozu W^gta tub

popiofow

W ~ cena j'ednostkowa wynagrodzenia za wykonanie usfugi przewozu W^gta okrestona

w §4ust. 1

Ap - procent zmiany cen paliwa wg notowan PKN^en - (pA^kszenie +/- zmniejszenie)

2^'
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- wyrazony w procentach (%) z dokfadnosci^ dwoch miejsc po przecinku (wyficzona na

podstawie: sumy cen dobowych podzielonych przez Hose dni w danym kwartate)

U - wskaznik udziafu kosztow paliwa w cafkowitej cenie Jednostkowej wynagrodzenia za

wykonanie usfugi przewozu W^gla wynoszqcy 0,25.

5. Bazowa ceny paiiwa (ON ~ oieju nap^dowego) wg, notowah PKN Orien na dzieh
podpisania Umowy wynosi............. zt/litr netto.

6. Zmiana ceny jednostkowej wynagrodzenia za wykonanie przewozu W^gla lub poplotow,

b^dqca nast^pstwem zastosowania formu^y okreslonej w §4 ust. 4, nie wymaga

sporz^dzenia Aneksu do Umowy a jedynie pisemnego uzgodnienia Zamawiajqcego
z Wykonawcq, pocf rygorem niewaznosci, przestanek wystqpienia podstawy zmiany ceny

okreslonych w §4 ust. 4.

7. Kazda zmiana ceny jednostkowej wynagrodzenia za wykonanie przewozu W?gla wymaga

akceptacji Zamawiajqcego.

8. Kazda zmiana ceny jednostkowej wynagrodzenia za wykonanie przewozu W^gla tub

popiofow, po uprzednlm uzyskaniu akceptacji Zamawiajqcego, wchodzi w zycie

w pierwszym dniu miesiqca nast^pujqcego po kwartale, w ktorym nastqpita zmiana ceny,

o ktorej mowa w §4 ust. 4.

9. Wynagrodzenie natezne Wykonawcy ustalone b^dzie w okresach tygodniowych jako

Eloczyn stawki jednostkowej netto za ton? przewiezionego tedunku na okresionej trasie,
zgodnie ust. 1 oraz ilosci przewiezionego ^adunku,

10. Do wynagrodzenia, o ktorym mowa powyzej zostanie doiiczony podatek VAT zgodnie
z obowi^zuj^cymi w dniu wystawienia faktury przepisami.

11. Jezeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiajqcego obowiqzek podatkowy na
podstawie przepisow o podatku od towarow i ustug, kwota naleznego podatku VAT
zostanie rozliczona z Urz^dem Skarbowym przez Zamawiajqcego zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami, catkowite wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
w ust. 10 ulegnie obnizeniu o kwot^ podatku od towarow i us^ug, ktorq Zamawiaj^cy

obowi^zany Jest rozliczyc zamiast Wykonawcy na podstawie przepisow o podatku od
towarow i usfug.

12. Wynagrodzenie okresfone zgodnie 2 ust 1 i 9 stanowi catkowite wynagrodzenie naJezne

Wykonawcy z tytuhj wykonania wszelkich zobowi^zan okresionych w Umowie i obejmuje
wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacjq przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci

koszty ubezpieczenia, koszty transportu, itp. oraz zwiqzane z kosztami dojazdu

pracownikowWykonawcy, druku raportow itp.

§5
TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WARUNKI REALIZACJ1 UMOWY

1. Transport b?dzle si? odbywat przy uzyciu ci^zarowych samochodow samowytadowczych
typu ciqgnik siodtowy z naczep^ wywrotk^ o max. dmc 40 ton.

2. Ustugi realizowane b?dq wedtug potrzeb Zamawiaj^cego, na podstawie zamowieh
sktadanych na okres tygodniowy drogq eiektronicznq (brak odpowiedzi traktuje si? jako
przyj^cie zlecenia do realizacji), do godz. 15:00 w piqtek przed rozpocz^ciem kolejnego
tygodnia dostaw (jesli pi^tek wypada dniem wolnym od pracy, w ostatni dzieh roboczy
przed rozpocz^ciem kolejnego tygodnia dostaw). Zamowienia b?d^ zawieraty
harmonogram przewozow, w ktorym b^dzie wskazany dzieh i wolumen przeznaczony do

przewozu w Mg w przypadku przewozu W^gia oraz o iiosci samochodow, jakie nalezy

zabezpieczyc do odbioru popiotu 2 zastrzezeniem Par 5 ust 6 oraz gotowosci kazdego

poj'azdu do wykonania minimum dwoch kursow.
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3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc dokonywania doraznych korekt w Zamowieniach

przekazanych Wykonawcy. Korekta powinna bye przekazana najpozniej dnia
poprzedniego do godziny 15:00.

4. Dokumentem potwierdzajqcym fakt odbioru wykonania ustug o ktorych mowa w §2 ust.1,

jest dokumentacja wagowa (kwity wagowe potwierdzone przez odbierajqcego materiat),
potwierdzajqca ilosci przewiezionego tadunku wystawiona kazdorazowo w przypadkach:

- przewozu miatu w^glowego przy wyjezdzie z PGE GiEK S.A. 0/KWB Befohatow,

- przewozu popiohj przy wyjezdzie z PGE GEEK S.A. 0/EC Zgierz.

5. Zamawiajqcy nie gwarantuje tadunkow powrotnych, minimainej ilosci zieceh ani
minimalnego wynagrodzenJa Wykonawcy w okresie trwania Umowy.

6. Wykonawca nie ma prawa odmowic przyj^da zlecenia, chyba ze przy wykonywaniu

Umowy w dniu ztozenia zfecenia, zaangazowany jest cafy sprz^t Wykonawcy

zadeklarowany Zamawiajqcemu zgodnie z Zatqcznikiem nr II.

§6
ZOBOWI^ZANIA WYKONAWCY

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

z najnowszq wiedz^ i metodykq wymaganq od podmiotow profesjonalnie swiadczqcych
Usfugi, postanowieniami Umowy j obowi^zujqcymi przepJsami.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1 prowadzi dziafalnosc gospodarczq, ktorej przedmiotem jest m.En. wykonywanie

towarowego transportu drogowego lub swiadczenie ustug spedycyjnych w zakresie

towarowego transportu drogowego;

2.2 posiada wszelkie przewidziane przepisami prawa licencje, zezwolenia, certyfikaty
i uprawnienia konieczne d!a wykonania zleconego transportu i b^dzie je posiada^ w
okresie obowiqzywania Umowy;

2.3 posiada wszelkie wymagane przez obowiqzuj^ce przepisy ubezpieczenia i b^dzie Je
posiadat w okresie obowi^zywania Umowy;

2.4 dysponuje i b^dzie dysponowat doswiadczeniem i zcfolnosciami organizacyjnymi na
poziomie niezb?dnym do nalezytego wykonania Umowy;

2.5 dysponuje i zapewni przez caty okres reaiizacji Umowy dysponowanie zasobami
sprz^towymi, ludzkimi i finansowymi na poziomie niezb^dnym do naiezytego

wykonania Umowy;

2.6 przy wykonywaniu obowiqzkow wynikaj^cych z Umowy b^dzie postugiwat si^
odpowiednimi srodkami transportu.

3. Wykonawca zobowi^zuje si$ do terminowego realizowania ustug zgodnie

z harmonogramami zawartymi w poszczegolnych Zamowieniach oraz do zabezpieczenia

Przesytki przed dzia^aniem warunkow atmosterycznych i innych czynnikow, ktore mogq

miec negatywny wp^yw na jej ilosc, Jakosc oraz wfasciwosci fizyczne. Jednoczesnie

Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzor nad zatadunkiem Przesytki zgodnie
z warunkami technicznymi i drogowymi d!a danego zespotu pojazdow i danej Irasy
przewozu oraz za weryfikacj^ prawidtowosci danych zawartych w numerowanym liscie

przewozowym wystawionym przez Nadawc?. Przez tenninowe realizowanie us^ug zgodnie

z harmonogramami uznaje si? dostarczenie Przesytki do Miejsca Odbioru Przesy^ki
najpozniej w nast^pnym dniu roboczym pojej nadaniu do przewozu.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przewozone Przesyfki oraz ryzyko przypadkowej

utraty lub uszkodzenia Przesytki od momentu zatadowania na srodek transportu do

momentu wydania w lokalizacji wskazanej w Zamowieniu.

5. Wykonawca jest ca^kowicie odpowiedzialny za opoznienia w przewozie W?gla lub szkody
w Przesytce (dot. W?gla) powstate w czasie transportu, za wyjqtkiem opoznieh lub szkod

wywofanych dziafaniem Sify Wyzszej.

6. Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za przewoznikow, sktadownikow, prze^adowcow,

kierowcow i Enne osoby, ktorymi pos^uguje si? przy wykonaniu Umowy.

7. Wykonawca zobowi^zany jest do podj^cia wszelkich czynnosci maj^cych na celu

umozliwienie Zamawiajqcemu dochodzenie roszczen od osob biorqcych udziat

w wykonaniu Umowy, niezaleznie od tego, czy za ich dziatania lub zaniechania

Wykonawca ponosi albo nie ponosi odpowiedziafnosci.

8. Wykonawca nie odpowiada za ubytek w przewozie W^gia w granicach max. do 0,5% na

pojedynczym srodku transportu, wynikaj^cy z moziiwosci sumowania si? bt^dow wag
u Nadawcy i u Odbiorcy.

9. W przypadku braku towaru do zatadunku na samochody lub wystqpienia kolejek na
zatadunku/wy^adunku, ktore nie wynikajq z przyczyn lez^cych po stronle Wykonawcy,
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosd za wynikte opoznienia w dostawie Przesytki do

Odbiorcy. 0 wszeikich opoznieniach w dostawie Wykonawca jest zobowiqzany
niezwtocznie poinformowac przedstawlcieli Zamawiajqcego.

10. Wykonawca zobowiqzuje si? do wykonania przewozow zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami, normami, warunkami technicznymi i drogowymi, terminowo i ilosciowo

zgodnie z Umow^ oraz z Zamowieniami, a w szczegolnosci do:

11.1. kazdorazowego przyj^cia Zamowienia;

11.2. podstawienia taboru samochodowego gotowego do zatadunku w czasie j miejscu

okreslonym wZamowieniu, pozbawionego zanieczyszczeh lub, (w okresie

zimowym), przymarzni^tego materiatu do scian i podtegi naczepy;

11.3. zwerytikowania kazdej przyjmowanej do przewozu Przesy^ki pod wzgl^demjej stanu
i cech (wszczegolnosci: rodzaju materiatu, braku widocznych zanieczyszczeh w

postaci ciat obcych /kamieh, metaie itp.) oraz wagi;

11.4. nadzorowania zgodnosci za^adunku i rozmieszczenia tadunku na pojezdzie

z obowiqzujqcymi wtym zakresie przepisami oraz danymi technicznymi
i wtasciwosciami pojazdu, przy zwroceniu szczegolnej uwagi na dopuszczalne

naciski na osie pojazdu oraz potozenie srodka ci^zkosci tadunku;

11.5. naiezytego zabezpieczenia przewozonego tadunku przed warunkami zewn^trznymi,

ktore mogq negatywnie wptynqc na jego wtasciwosci fizyko - chemiczne;

11.6. zwerytikowania prawidtowosci danych zawartych w numerowanym dokumencie

przewozowym wystawionym przez Nadawc? (ilosc, rodzaj materiatu, nr rejestracyjny

pojazdu i naczepy, piecz^cie). W przypadku wystqpienia jakichkolwiek rozbieznosd,
pracownlk Wykonawcy niezwfocznie wezwie s^uzby Nadawcy, odpowiedzialne za

wystawienie numerowanego listu przewozowego, w celu wprowadzenia danych

zgodnych ze stanem faktycznym i w razie koniecznosd powiadomi Zamawiaj^cego

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

11.7. dostarczenia Przesytid w stanie nienaruszonym;

11.8. catkowitego roztadunku naczepy bez pozostatesci np. przymarzni^tego miatu

w^glowego do scian i podtogi naczepy;
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11.9. wydania Przesy^ki osobie uprawnionej;

11.10. zapewnienia, ze pracownik Wykonawcy b^dzie uczestniczyc przy odbiorze

Przesytki w docelowym Miejscu Odbioru Przesy^ki weryfikacji zgodnosci
dostarczonej Przesytid z danymi zawartymi w numerowanym dokumencie

przewozowym (ilosc, rodzaj materiatu,). W przypadku stwierdzonych niezgodnosci,

pracownik Wykonawcy zobowiqzany Jest niezwfocznie powiadomic o nich

Zamawiaj^cego;

11.11. niezwtocznego informowania Zamawiaj^cego o kazdej przeszkodzie

w terminowym i nalezytym wykonaniu przewozu oraz o powzi^tych srodkach

zaradczych;

11.12. przestrzegania Wymagan Bezpieczenstwa Pracy i Ochrony 6rodowiska

stanowiqcych zatqcznik nr 111 do Umowy;

11.13. zapewnienia ptynnego podstawiania Jednostek transportowych do zatadunku
i roztadunku.

11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy pos^uzy si? osobami posiadajqcymi
odpowiedni^ wiedz^ fachowq, doswiadczenie (w tym doswiadczenie w poruszanlu si?

d^zarowkami o max. dmc 40 ton oraz kwalifikacje do nalezytego i zgodnego

z obowi^zujqcymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy (Personel Wykonawcy)).
Personel ten Wykonawca zatrudniac b^dzie w sposob legalny, zgodnie z obowiqzujqcymi

w tym zakresie przepisami prawa.

12. Wykonawca zobowiqzuje si^ nie zatrudniac pracownikow Zamawiajqcego, Oddzia^ow

Zamawiajqcego oraz pracownikow ktoregokolwiek z Oddziatow PGE GiEK S.A. i spotek

zaleznych przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajqcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosd, przy czym zakaz dotyczy

zarowno zawarcia umowy o prac? lub innej umowy cywiinoprawnej - nazwane] lub

nienazwanej, na podstawie ktorej swiadczona jest praca. W razie naruszenia tego

obowi^zku Zamawiajqcy moze naliczyc Wykonawcy kar? umown^ w wysokosci 5.000 z\

za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

13. Wykonawca nie jest upowazniony do zawierania umow !ub zad^gania zobowiqzah

w imieniu Zamawiajqcego.

14. Wykonawca zobowiqzany jest do posiadania waznego zezwolenia na transport odpadow

o kodach wymienionych w § 2 ust. 1, przez cafy okres trwania Umowy oraz w przypadku

przewozu odpadow do oznakowania pojazdow zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra

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

15. Wykonawca zobowi^zany jest uzywac srodkow transportu przystosowanych do przewozu

odpadow w sposob zapobiegaj^cy zanieczyszczaniu srodowiska przez zapyienie !ub

rozsypywanie ^adunku, nie naruszaj^c przepisow prawa w tym zakresie oraz dotycz^cych

warunkow technicznych uzytkowania pojazdow, w szczegoinosci do bezwzgi^dnego

przestrzegania DMC (waga zatadowanego zestawu nie moze przekroczyc 40 ton).

16. Kazdy pracownik Wykonawcy zobowiqzany jest poddac si? kontroli na z^danie
uprawnionych jednostek (Dzia^u Ochrony Podmiotow Uprawnionych/zaktadow PGE GiEK
S.A. Oddzla^ KWB Betchatow oraz PGE Energia Ciep^a S.A. Oddzia^ Eiektrodeptownia w

.Zgierzu, Zamawiajqcego), na terenie ktorych wykonywane sq czynnosci zwi^zane z

postanowieniami niniejsze] Umowy.

17.Wykonawca zobowiqzuje si^ do utrzymywania czystosci skrzyni ^adunkowej oraz kot

d^zarowek wyjezdzajqcych na cfrogi wewnqtrzzak^adowe i na drogi pub[iczne (wywiezienie
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kotami zanieczyszczeh na drogi wewn^trzzaktedowe i na drogi publiczne skutkowac b^dzie

bezwzgl^dnym obowi^zkiem posprzqtania wymienionych drog na kosztWykonawcy).

18. Kazdy zestaw zatadowany materiatem przed opuszczeniem terenu musi zostac

oczyszczony z materiafu znajduj^cego si? poza skrzyniq tadunkowq, kofa zestawu musz^
zostac oczyszczone. Kazdy ^adunek musi zostac oplandekowany. Powyzsze czynnosci

mogq bye wykonywane tyiko w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajqcego.

19. Wykonawca przed przystqpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy przekaze
Zamawiaj^cemu wykaz pracownikow przewidzianych do jej realizacji.

20. Kazdorazowa zmiana osob przeznaczonych do realizacjf Umowy wymaga sporz^dzenia

przez Wykonawc? pisemnej aktuaiizacji wykazu, o ktorym mowa w ust. 20 niniejszego

paragrafu. Brak aktualnego, zgodnego ze stanem faktycznym wykazu b^dzie traktowany

jako nienalezyte wykonanie obowi^zkow Wykonawcy.

21. Wykonawca w ciqgu catego okresu trwania Umowy zobowlqzany Jest posiadac minimalnq

ilosc sprawnych technicznie zestawow, zadeklarowanq w zatqczniku nr 11 do Umowy:

- z waznymi badaniami technicznymi,

wyposazonymi w swiatfa cofania i sygnalizacj? dzwi^kowq, ktora wt^cza si^
automatycznie pocfczas uzywanla biegu wstecznego,

- wyposazonymi w zaczep przedni i tylni do liny holowniczej lub holu sztywnego,

- wyposazonymi w iin? holowniczq lub sztywny hol,

- wyposazonymi w pfandek^ zabezpieczajqcq przed rozsypywaniem si^ tadunku,

- ktorych skrzynia tadunkowa b^dzie pusta i wolna od zanieczyszczeh,

oznakowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu naklejek z logo

PTS ,,Betrans" sp. z o.o. - o tresci ,,6WIADCZYMY UStUGI DLA: ,,BETRANS",

(przekazanych przez Zamawiajqcego). Po zakohczeniu reafizacji Umowy Wykonawca
zwroci naklejki do Zamawiaj^cego. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
poniesione z tego tytuhj.

22. Kazdorazowa zmiana danych (numerow rejestracyjnych pojazdow lub naczep

przeznaczonych do realizacji zadania przy zachowaniu zadeklarowanej w Za^czniku nr II

ilosci zestawow) nie wymaga sporz^dzenia aneksu, a jedynie pisemnej zgody
Zamawiajqcego na aktualizacj? wykazu stanowiqcego Zatqcznik nr I.

23. Wykonawca zobowiqzuje si^ posiadac przez caty okres obowi^zywania Umowy

ubezpieczenie odpowiedziafnosci cywilnej z tyt. prowadzonej dziatalnosci lub posiadanego
mienia na sum^ nie nizszq niz 300 000,00 z\.

24. Wykonawca zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania ZamawiaJ^cego

o wszystkich zdarzeniach faktycznych i prawnych majqcych lub mogqcych miec wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym o wszcz^ciu wobec niego post^powania

egzekucyjnego, upadtosciowego, restrukturyzacyjnego !ub likwidacyjnego.

25. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatafnosc w sposob odpowiedzialny, przestrzega

przepisow prawa, w tym w szczegolnosci przepisow dotycz^cych przeciwdziatania

korupcji, praniu pieni?dzy i finansowaniu terroryzmu, przepisow dotyczqcych
przestrzegania praw pracowniczych, przepisow dotycz^cych przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych, prawa ochrony

konkurencji, przepisow w zakresie ochrony mienia oraz przepisow ochrony srodowiska

oraz dokfada nalezytej starannosd przy weryfikacjt swoich pracownikow,

wspofpracownikow, podwykonawcow lub osoby przy pomocy ktorych b?dzie swiadczyc
us^ugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spotek GK PGE, w powyzszym zakresie.
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27. W razie powzi^cia przez Zamawiaj^cego informacji, ze wtasciciel

przedsi^biorstwa/urz^dujqcy cztonek organu zarzqdzaj^cego Wykonawcy tub
nadzorczego Wykonawcy byt prawomocnie skazany za przest^pstwo, o ktorym mowa

w dziale XXXVI Kodeksu Karnego (Przest^pstwa przeciw obrotowi gospodarczemu),
w chwili zawarcia Umowy lub zostanie skazany za wyzej wskazane przest^pstwa

w trakcie realizacji Umowy, Zamawiajqcy moze rozwi^zac Umow? z zachowaniem

jednomiesi^cznego okresu wypowiedzenia.

28. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si$ z zasadami okresionymi w ,,Kodeksie

Post^powania dla Partnerow Biznesowych GK PGE" oraz z ,,Dobrymi Praktykami

ZakupowymE", dost^pnymi na stronie: http://betrans.pl/przetarcfij jako Partner Biznesowy
Spotki GK PGE, w rozumieniu ww. Kodeksu, w sprawach zwiqzanych z realizacj^ umow

na rzecz Spotek GK PGE przestrzega okreslonych tam standardow prawnych i etycznych

i dotozy nalezytej starannosci aby jego pracownicy, wspo^pracownicy, podwykonawcy !ub
osoby przy pomocy ktorych b^dzie swiadczyc dostawy na rzecz Spotek GK PGE
przestrzegali tych standardow

29. W przypadku zgfoszenia przez Zamawiajqcego jakiejkolwiek w^tpliwosci dotycz^cej
przestrzegania przez Wykonawc? lub Jego pracownikow, wspo^pracownikow,

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

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajqcy udost?pni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony materiaty,

dane i dokumentacj^, posiadane przez Zamawiaj^cego, uznane przez Strony za

niezb^dne do realizacji Umowy.

2. Zamawiajqcy b^dzie udzielat na biezqco niezb^dnych dla reaiizacji Umowy wyjasnieh oraz
przekazywat niezb^dne informacje, o ile Wykonawca wystqpi do niego 2 takim zqdaniem.
Realizacja tego postanowienia nie stanowi przestanki do zmiany terminu wykonania

przedmiotu Umowy.

3. Zamawiaj^cy udzieii pomocy Wykonawcy w rozwiqzywaniu probfemow technicznych,

technologicznych i organizacyjnych zwiqzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

na wniosek Wykonawcy i w miar^ posiadanych moziiwosci przez Zamawiaj^cego.

4. Zamawiajqcy zobowiqzuje si^ do:

a) terminowej zaptaty za wykonanq ustug^,

b) doslarczania prawicHowo wype^nionych Zamowieh,

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

d) Zapewnienia sprawnego zatadunku w Miejscu Nadania Przesytki i sprawnego
roz^adunku w Miejscu Odbioru Przesy^ki (dotyczy W^gla).

§8
WARUNKI HANDLOWE UMOWY

1. Ptatnosci b?dq dokonywane w walucie poiskiej, przelewem z rachunku Zamawiajqcego

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc? w fakturze.

2. Ptatnosc b^dzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginatu prawidfowo
wystawionej faktury VAT.

3. Faktury b^d^ wystawiane na:

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans"
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sp6ti<a z ograniczonq odpowiedzialnosciq,

Kalisko 13,

97-400 Betchatow, skr. poczt. 98

NIP 769-19-76-060.

4. Dokumenty wydania material, na podstawje ktorych jest wystawlana faktura VAT,
Wykonawca zobowiqzuje si^ dor^czac Zamawiaj^cemu na adres wskazany w § 9 ust.
3, w terminie 1 dnia roboczego od wystawienia faktury VAT.

5. Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie si^ wystawienie faktury zawlerajqcej

w szczegofnosci prawidtowq nazw$ E adres oraz zapis, ktorego Oddziatu/Centrall

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

symbol komorki realizujqcej zakup, o ile informacje te zostaty przekazane Wykonawcy
przed wystawieniem 'faktury. Faktura zostanie przestana na adres:

Iron Mountain Poiska Sp z o. o.

ui. Jacka Malczewskiego 5

26-607 Radom 9

fub

26-607 Radom 9

Skrytka Pocztowa nr 271

6. Faktur^ wraz z dokumentami potwierdzajqcymi wykonanie ushjgi (lub kopiami
dokumentow poswiacfczonymi za zgodnosc z oryginatem) uwaza si? za dor^czonq

Zamawiajqcemu z chwil^jej odbioru przez spotk? Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

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

zarejestrowanym pod numerem NIP: 769-19-76-060 i upowaznia Wykonawc?

do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajqcego, z tytuhj wykonania Umowy.

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

zarejestrowanym pod numerem NIP;

9. Podstawq wystawienia faktury VAT przez Wykonawc^ sq podpisane przez Strony
dokumenty wagowe wystawione w danym miesiqcu kaiendarzowym. Faktura zostanie

wystawiona w terminie 3 dni od dnia podpisania przez Strony ostatniego w danym
miesi^cu dokumentu wagowego.

10. Faktura oraz faktura Koryguj^ca wystawiona niezgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
i/lub Umow^ spowoduje opoznienie zapfaty z winy Wykonawcy az do czasu nadestania
prawidtowo wystawionej faktury, za kfore to opoznienie nie przystugujq Wykonawcy
odsetki.

11. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si^ dzieh obciqzenia rachunku bankowego
Zamawiaj^cego, z ktorego wypfacane sq srodki. Jezeli koniec terminu ptatnosci

przypada w sobot^ lub dzieh ustawowo wolny od pracy, za termin ptatnosci uwaza si^
pierwszy dzien roboczy nast^pujqcy po takim dniu.

12. Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzysc Zamawiajqcego. Zamawiaj^cy, na
wniosek Wykonawcy moze dokonac zaptaty za faktur? przed terminem okreslonym w
ust. 2 powyzej, przy zastosowaniu skonta. Wartosc skonta wyiiczona zostanie przy
zastosowaniu stawki procentowej obowiqzujqcej u Zamawiajqcego dla przyspieszeh
zaptaty opartej na stopie procentowej ustalonej w skaii roku, za ka2;dy dzieri
wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w umowie i zaakceptowanej
przez Wykonawc? poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zapfaty.
Zamawiajqcy zastrzega, iz mozliwosc dokonania zaptety za faRturg., przed terminem,

J\
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b^dzie uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiaj^cego. W przypadku
dokonania przez Zamawiajqcego p^atnosci za faktur? przed terminem zaptaty, na
wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowi^zany jest do wystawienia faktury korygujqcej,
uwzgl^dniajqcej wartosc skonta. W przypadku zmiany przepisow Strony mog^ uzgodnic
inny sposob rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem okreslonym w umowie.

13. Wykonawca zobowiqzuje si?, ze wype^ni ustawowy obowiqzek w zakresie wykazania w

deklaracji VAT podatku naleznego z tytu^u wystawionych faktur obj^tych przedmiotowq
Umowq.

14. Wynagrodzenie moze bye zapfacone z zastosowaniem mechanizmu podzieionej

ptetnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarow i us^ug.

§9
POROZUMIEWANIE Sl^ STRON

1. Z zastrzezeniem postanowieh Umowy zobowiqzujqcych do przedstawienia okreslonych

dokumentow w innej tormie, wszelkie zawiadomienia, zapytania !ub informacje odnosz^ce
si? lub wynikajqce z wykonywania Umowy, wymagajq formy pisemne] pod rygorem
niewaznosci.

2. Pisma Stron powinny powo^ywac si? na numer Umowy. Za dat^ otrzymania

korespondencji Strony uznajq dzieh przekazania korespondencji pocztq elektronicznq lub
faksem, pod warunkiem dor^czenia oryginatu korespondencji w formie pisemnej.

3. Korespondencj^ nalezy kierowac na wskazane adresy:

Dla Zamawiajqcego:

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

Adres: Piaski 4, 97-410 Kleszczow, !ub

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

97-400 Befchatow, skr. poczt. 98

Telefon: 44/737-72-00

e-mail: sekretariat@betrans.pl

Dla Wykonawcy:

Imi? i Nazwisko: .........................................................

Ad res:

Telefon:

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

4. Zamawiaj^cy ze swojej strony ustanawia osoby odpowiedzialne za realizacj^ Umowy,
ktore b^dq w kontakcie z Wykonawc^:

a) Robert Janus, Kierownik Dziahj PS, tel. 601696770, e-mail: robert.ianus@betrans,j3l ,

b) Michat Muskate, Dyspozytor Dziatu PS, tet. 601696482, e-mail:
michal.muskata(5)betrans,pl,

c) Kamil Zatoga, Dyspozytor Dziahj PS, tel. 601696469, e-mail: kamil.za!oaa(%betrans.ol

W przypadku braku powyzszych osob Zamawiajqcy zobowi^zuje si? do wyznaczenia
osoby zast^puj^cej, odpowiedzialnej za reaiizacj^ przedmiotu umowy.
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5. Wykonawca ze swojej strony ustanawia ponizsze osoby odpowiedzialne za reafizacj^

Umowy, ktore zobowiqzane sq do pozostania w ciqgfym kontakcie z Zamawiajqcym
i gotowosci do realizacjf przedmiotu Umowy:

imi$ i nazwisko........................................ Tel.................. Fax......................

e - mail (przeznaczony do sktadania zamowien przez Zamawiaj^cego):

W przypadku braku powyzszych osob Wykonawca zobowiqzuje si$ do wyznaczenia osoby
zast^pujqce], odpowiedzialnej za realizacj^ przedmiotu Umowy.

6. Zmiany osob pehiiqcych funkcje Przedstawicieli Stron Umowy oraz danych
teleadresowych, nie wymagaj^ aneksu do Umowy. Powyzsze zmiany wymagaj^

pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.

§10

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE

1. W przypadku utraty przez Zamawiajqcego lub zakwestionowania u Zannawiajqcego na

skutek dziatan lub zaniechah Wykonawcy prawa do odliczenia przez Zamawiajqcego
podatku VAT zawartego w fakturach wystawianych przez Wykonawc^, w szczegolnosci

w wyniku zastosowania wobec Zamawiajqcego art. 88 ust. 3a, ust. 3b lub ust 4 Ustawy

2 dnia 11 marca 2004 roku o podalku od towarow i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z

pozn, zm.), Wykonawca zobowiqzany b?dzie do zaptaty Zamawiajqcemu odszkodowania

w wysokosci wyrownujqcej w catosci szkod? poniesionq przez Zamawiaj^cego, w tym w

szczegolnosci do zaptacenia Zamawiaj^cemu kwoty odpowiadajqcej kwocie podafku VAT,
ktorego mozliwosci odliczenia Zamawiajqcy zostat pozbawiony oraz kwotom wszelkich
sankcji, odsetek, optat i grzywien, ktorymi Zamawiajqcy zostanie obciqzony w zwiqzku z
utrat^ iub zakwestionowaniem prawa do odliczenia przez Zamawiaj^cego podatku VAT
zawartego w fakturach wystawianych przez Wykonawc?. W takiej sytuacji Zamawiaj^cy
natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawc? i udost^pnE mu dokumenty wyslawione
przez Urzqd Skarbowy lub inny organ kontroiny, w celu zapewnienia mu prawa do

ztozenia wyjasnien i obrony.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub w sposob nienalezyty wykona obowi^zki
wynikajqce z niniejszej Umowy, wskutek czego Zamawiaj^cy b^dzie zobowi^zany do
zaptaty na rzecz innego podmiotu kar, Wykonawca zobowiqzany b^dzie do zaptaty
Zamawiajqcemu kwoty pieni^znej w wysokosci stanowiqcej rownowartosc kar
obciqzajqcych Zamawiaj^cego w nasf^pstwie niewykonania lub nienalezytego wykonanla
przez Wykonawc^ zobowiqzah umownych oraz wszelkich dodatkowych optat, odsetek,
grzywien i kar, ktorymi Zamawiaj^cy zostanie obci^zony z tego tytuhj.

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

z Umowy, Stronom przyshjguje prawo do naliczenia nast^pujqcych kar umownych:

3.1.W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc^ z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajqcego lub rozwiqzania/odstqpienia od Umowy przez Zamawiaj^cego z
przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, iub uchylania si$ przez Wykonawc? od
podpisania Umowy pomimo przyj^cia jego oferty w post^powaniu zakupowym
Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc Wykonawc^ karq umownq w wysokosci 25%
wartosci Umowy netto wskazanej w § 4 ust. 2;

3.2. W przypadku rozwi^zania/odstqpienia od Umowy przez Wykonawc^, z przyczyn

iez^cych po stronie Zamawiajqcego, Wykonawca ma prawo obciqzyc Zamawiajqcego
kar^ umownq w wysokosci 25% warfosci Umowy netto wskazanej w § 4 ust. 2;
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3.3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamowien, o ktorych mowa w § 5 ust 3

w tym terminow podanych w sktadanych zamowieniach, z przyczyn nie iezqcych po
stronie Zamawiajqcego, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne liczone

jako:

3.3.1 .iloczyn iiosci niezreaiizowanego przewozu w?gla i stawki za transport dla danej

trasy okresionej w §4 ust. 1

3.3.2.1000zt netto za kazdq zamowionq a niepodstawionq jednostk? transportowq

w przypadku transportu popiotow;

3.4. W przypadku naruszenia obowiqzku okreslonego w § 16 ust. 1 Umowy, Zamawiaj^cy

ma prawo obciqzyc Wykonawc? karq umown^ w wysokosci 10 000 zt za kazdy
przypadek naruszenia.

3.5. W przypadku nie dotrzymania zapisow § 5 ust. 2 dotyczqcego wykonania minimum

dwoch kursow jednym zestawem Zamawiaj^cy b^dzie uprawniony do naliczenia kary

w wysokosci 50% wynagrodzenia za pierwszy kurs, chyba ze Wykonawca wykona

brakuj^cy kurs innym zestawem uj^tym w Zat^czniku nr I.

3.6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawc? Personeiu Wykonawcy w sposob

nidegalny Zamawiajqcy moze naticzyc mu kar^ umownq w wysokosci 5 000 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek nielegalnego zatrudnienia.

3.7. Z tytutu opoznienia Wykonawcy w usuni^ciu wad stwierdzonych przy odbiorze

Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc Wykonawc? karami umownymi - po 0,2%

wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 4 ust 2, za kazdy rozpocz^ty dzieh

opoznienia w usuni^ciu wad.

4. Roszczenia z tytufu kar umownych b^d^ pokrywane z wynagrodzenia naieznego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgod?.

5. Zapfacenie lub potrqcenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku nalezytego

wykonania zobowiqzah wynikajqcych z niniejszej Umowy.

6. Strony zastrzegajq prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania

przekraczajqcego wysokosc zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci

poniesionej szkody.

7. Obowiqzek zaptaty przez Wykonawc? kar umownych pozostaje niezaiezny tak od
wysokosd poniesionej przez ZamawEaJ^cego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia
szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

8. Odpowiedzialnosc Stron z tytuhj nienalezytego wykonania tub niewykonania Umowy

wytqczajq zdarzenia sity wyzszej. Zdarzeniami si^y wyzszej s^ zdarzenia zewn^trzne,

nagte, nlezalezne od woli Stron, ktorych nie mozna by^o przewidziec i ktorym nie mozna

byto zapobiec, a ktore maj^ wptyw na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposob, ze

uniemozliwiajq wykonanie Umowy w ca^osci tub w cz^sci przez pewien okres lub
definitywnie, ktorych skutkow Strony nie mogty przewidziec ani im zapobiec, przy czym
mogq to bye w szczegolnosci okolicznosci wskazane w ust. 9.

9. Terminem ,,sita wyzsza" Strony okresiajq akty terroru, wojny wypowiedziane j

niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osuni^cia gruntu, trz^sienia

ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spe^niajqce przestanki, o ktorych mowa w

ust 8.

10. Obowiqzki Strony doswiadczajqcej dzia^ania sity wyzszej sq nast^pujqce:

10.1. Powstanie i ustanie ,,sity wyzszej" winno bye zgtoszone drugiej Stronie przez Stron?

podlegajqcq jej dziataniu. Zawiadomienia - dokonane^^a posrednictwem
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korespondencji pocztowej, kurierskie] lub telefonicznej ~ winny nast^pic bez zb^dnej
zwtoki, nie pozniej niz w terminie 14 dni od powstania ,,sify wyzszej";

10.2. W przypadku zgtoszenia telefonicznego nalezy niezwtocznie potwierdzic je

w formie pisemnej i przedstawic drugiej Slronie dokumentacj?, kfora wyjasnia nature
i przyczyny zaistniatej sify wyzszej w takim zakresie, w jaklm jest ona mozliwie
osiqgalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o
zaistnieniu si^y wyzszej, pod rygorem utraty uprawnien wynikajqcych z niniejszego
paragrafu.

11. Jesli w d^gu 14 dnE od pisemnego powiadomienia drugie] Strony o zaistnieniu sity wyzszej
jej dzia^anie nie ustanie, Strony spotkaj^ si? w celu podj?cia dziateh dla unikni?cia
dalszego opoznienia w reaiizacji Umowy.

12. Jezeli okolicznosci sify wyzszej trwajq przez okres cHuzszy niz 90 dni, Strony majq prawo
rozwiqzac Umow? z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku

rozwiqzania Umowy, o kt6rym mowa w niniejszym ust?pie, b^dq miec odpowiednie
zastosowanfe zapisy § 11 ust. 7.

13. Postanowienia niniejszego paragrafu Umowy okreslajqce kwot^ odszkodowania iub
sposob ustalenia kwoty odszkodowania naleznego danej Stronie w sytuacjach w nich

okreslonych nie wyt^czajq prawa zadnej ze Stron do dochodzenia naprawienia szkody w
szerszym zakresie I w kwocie wyzszej niz wynikaj^ca z tych postanowieh w sytuacjach, w

ktorych kwoty nale^ne Stronie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy
okaz^ si^ niewystarczaj^cymi d!a ca^kowitego i petnego pokrycia szkody poniesionej
w tych sytuaq'ach przez Strong uprawnionq do odszkodowania.

§11

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiaj^cy maze wypowiedziec Umow^ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,

gdy Wykonawca ra^qco narusza postanowienia Umowy, w szczeg61nosci:

a) uchyla si? od przyj^da tub wykonania Zamowienia,

b) notorycznie opoznia si? z dostawq Przesytki do Odbiorcy lub notorycznie dopuszcza
do ubytkow w Przesytee,

c) nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z Zamowieniem przez okres kolejnych 10 dni
kalendarzowych,

d) spowodowat powazny wypadek lub uszkodzenie mienia na terenie Nadawcy lub
Odbiorcy Przesytek,

e) zosta^ pozytywnie zweryfikowany w zakresie ryzyka uczestniclwa podmiotu
w wytudzeniach podatku VAT.

2. Zamawiajqcy maze wypowiedziec Umow? ze skutklem natychmiastowym w przypadku
utraty przez Wykonawc? jakiegokolwiek wymaganego prawem zezwolenia fub koncesji,
licencji albo certyfikatu, niezb^dnych dia wykonania Umowy.

3. Rozwi^zanie Umowy maze nast^pic wytqcznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Oswiadczenie o rozwiqzaniu Umowy b?dzie skuteczne z chwilq dor^czenia

Wykonawcy (dzien rozwiqzania Umowy).

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wy^czajq prawa odstqpienia Strony od Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywiinym.

5. W razie rozwiqzania Umowy, Strony Umowy sporzqdzq w terminie do 7 dni od daty

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

wtym przypadku podstaw? do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy^czym w razie
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rozwiqzania Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1

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

zgodnie ze sporzqdzonym Protokotem zostata przez Zamawiaj^cego odebrana bez

zastrzezen.

3. Zamawiajqcy ma prawo odstqpic od Umowy w sytuacji powzi^cia informacji o
prawomocnym skazaniu za przest^pstwa okreslone w art. 24 ust, 1 ustawy Prawo

zamowien pubiicznych z uwzgi^dnieniem zapisu art. 133 ust. 4 tejze ustawy urz^dujqcego

cztenka organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego Wykonawcy, na etapie post^powania

zakupowego iub w trakcie realizacji Umowy.

§12

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca przyst^pujqc do realizacji niniejszej Umowy oswiadcza, iz:

a. Zapozna^ si$ z Komunikatem dot. obowi^zku informacyjnego wynikaj^cym z

Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przep^ywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporzqdzenie" lub „ RODO"), znajduj^cym si? na
stronie Enternetowej: http://betrans.QS/przetargi

b. Zapewnia wystarczajqce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych i

organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spehiiak) wymogi wynikajqce
z obowi^zujqcych przepisow o ochronie danych osobowych oraz przepisow

Rozporzqdzenia , maj^cych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane

dotycz^,

c. Znane sq mu wszelkie obowiqzki wynikajqce z obowi^zujqcych przepisow o ochronie

danych osobowych i przepisow RODO maj^cych zastosowanie, ktore zobowiqzany

jest wykonywac podmiot przetwarzaj^cy dane osobowe na zlecenie administratora

danych,

d. Dopetni^ wszelkich obowiqzkow w stosunku do osob, ktorych dane przekazujemy oraz

w stosunku do Zamawiajqcego wynikajqcych z przepisow o ochronie danych

osobowych i przepisow RODO.

2. Przekazywane przez Zamawiajqcego dane osobowe mog^ bye wykorzystane wyHcznie w

celach zwi^zanych z realizacj^ nlniejszej Umowy.

§13

ROZLICZENIE ILOSCIOWE PRZESYtEK (REKLAMACJE)

1. Sprawdzenie stanu Przesytki oraz zgodnosd masy Przesytki z danymi zawartyml w

dokumentach przewozowych b^dzie dokonywane przez Odbiorc? Przesy^ki w Miejscu
Odbioru Przesytid poprzez dokonanie ogl^dzin oraz kontrolne wazenia na wadze

samochodowej Odbiorcy Przesytki.
2. Wykonawca ma obowiqzek uczestniczyc w sprawdzeniu stanu Przesytki i kontroinym

wazeniu Przesy^ki.

3. W przypadku naruszenia stanu Przesy^ki albo stwierdzenia niezgodnosci masy Przesytki

z danymi zawartymi w dokumentach przewozowych wystawionych przez Nadawc?

przedstawiciel Odbiorcy Przesytki powiadomi o stwierdzonym naruszeniu przedstawidela
Wykonawcy.

4. Bez zb^dnej zwtoki od momentu powiadomienia przedstawiciel Wykonawcy zobowiqzany

jest przystqpic do udziaK; w pracach komisji rekiamacyjnej. W przypadku nieprzystqpienia
Wykonawcy do prac komisji reklamacyjnej Odbiorca Przesytid sporz^dzi jednostronnie
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protokot reklamacyjny i przesle niezb?dnq dokumentacj? na adres Wykonawcy w terminie
wynikajqcym z Prawa przewozowego.

5. Wykonawca jest zobowi^zany do uzgodnienia z Odbiorc^ przesytek wzoru dokumentu

rekiamacyjnego oraz niezb$dnych zatqcznikow do^czanych do sktadanej rekfamacji.
6. Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrzyc reklamacj? Odbiorcy Przesytid wciqgu 14 dni

kalendarzowych. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamac]^ w powyzszym terminie jest
rownoznaczne z Jej uznaniem.

7. W przypadku zasadnosci reklamacji Wykonawca i/lub Zamawiaj^cy, stosownie do
okolicznosci, wysfawiq wtasciwe dokumenfy sfanowiqce podstaw^ zwrotu

Zamawiaj^cemu wartosci utraconej Przesy^ki lub jej cz^sci oraz nieuzasadnionych
kosztow przewozu, z uwzgl^dnieniem zobowiqzah podatkowych ciqzqcych na

Zamawiajqcym wzwi^zku z utratq Przesy^ki lubjej cz^sci.
8. Oryginafy dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 w formie papierowej b^d^ wysytane

Zamawiaj^cemu .

9. Wszystkie koszty zwiqzane z usuni^ciem szkody ponosi podmiot, po ktorego stronie lezq

przyczyny zaistnienia szkody.
10. W przypadku naruszenia stanu Przesytki postanowienia dotycz^ce dopuszczalnych norm

ubytkow naturainych nie majq zastosowania.

11. Niniejszy paragraf nie znajduje zastosowania do przewozu popiotow.

§14

ZMIANY UMOWY

1. Z zastrzezeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu, zmiana postanowieri niniejszej

Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, w postaci aneksu do Umowy.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ust. 1 w szczegolno^ci:

2.1. zmiana danych zwiqzanych z obshjg^ administracyjno-organizacyjnq umowy,

2.2. zmlana danych teleadresowych,

2.3. zmiana osob wskazanych do kontaktow mi^dzy Stronami Zmiana za^cznika nr I do

Umowy,

2.4. Zmiana stawek z §4 ust.1 powstata w wyniku zastosowania mechanizmu o ktorym

mowa w §4 ust.4.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2. nfe wymagajq aneksu do Umowy, wymagajq natomiast

pisemnego powiadomfenia drugiej Strony.

§15

POUFNOSC

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku 2 udzielaniem lub wykonywaniem
zamowienia, w tym rowniez tresc i warunki Umowy, maj^ charakter poufny i mogq bye

zarowno w Irakcie, jak i po wykonaniu zamowienia, udost^pniane osobom trzecim Jedynie
za zgodnq woi^ Stron, przy czym Zamawiajqcy ma prawo ujawnic wszelkie informacje
dotyczqce warunkow i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamowienia (Umowy)
PGE Poiskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzglqd na zakres istniej^cego powi^zania
kapitafowego oraz Spotee Grupy Kapitatowej PGE odpowiedzialnej za obstug^ systemow
informatycznych j telekomunikacyjnych dia Grupy Kapifatowej PGE oraz innym Spofkom
GK PGE, w tym PGE Gornictwo i Energetyka konwencjonalna S.A. ze wzg!?du na
sprawowany nadzor wfasciciefski. W przypadku powierzenia przez Zamawiajqcego

innemu podmiotowi czynnosci zwiqzanych z przetwarzaniem danych zwiqzanych z

zawartq Umow^, Zamawiajqcy jest uprawniony ujawnic temu podmiotowi wszelkie
Jnformacje, o ktorych mowa w niniejszym ust^pie.
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2. Wykonawca oswiadcza, iz w zwi^zku z posiadaniem przez PGE Polskq Grup^

Energetyczn^ S.A. - podmiot dominujqcy w stosunku do Zamawiajqcego - statusu

spotki publicznej, wyraza zgod? na podawanie do publicznej wiadomosci informacji
dotyczqcych przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporzqdzeniu w^asciwego

ministra w sprawie informacji biez^cych i okresowych przekazywanych przez emitentow
papierow wartosdowych oraz warunkow uznawania za rownowazne informacji

wymaganych przepisami prawa panstwa nieb^dqcego pahstwem czfonkowskim oraz na

przekazanie tej Umowy PGE Poiskiej Grupie Energetycznej SA na potrzeby zgodnego z
prawem wykonania przez PGE Polsk^ Grup? Energetycznq S.A. obowiqzkow

informacyjnych wynikaj^cych z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6ti<ach

publicznych. jak i rowniez obowiqzkow informacyjnych wynikaj^cych z Rozporzqdzenia
Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w
sprawie naduzyc na rynku (rozporz^dzenie w sprawie naduzyc na rynku) oraz

uchyiaj^cego dyrektyw? 2003/6AA/E Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE i 2004/72/WE.

3. Zamawiajqcy ma rowniez prawo udost^pnic odpowiednie informacje podmiotom trzecim,

gdy obowi^zek taki wynika z przepisow prawa lub gdy jest to potrzebne d!a w^asciwej
eksploatacji, remontu lub modernizacji urzqdzeh Zamawiajqcego oraz PGE Gornictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A.

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

drugiej Strony zadnych dokumentow ani informacji zwiqzanych z Umowq otrzymanych w
trakcie reaiizacji Umowy od drugiej strony do celow innych niz reafizacja Umowy oraz
korzystanie z przedmiotu umowy a takze Jego konserwacja, remont, naprawa,

modernizacja, rozbudowa Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie moze

wykorzystac jakichkolwiek danych dotycz^cych Zamawiaj^cego dla innych celow, niz
zwi^zanych bezposrednio z realizacjq Umowy, dotyczy to w szczegolnosci stosowanych

rozwiqzah technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych,

zamierzeh, programow i planow remontowych oraz inwestycyjnych jak rowniez wszelkich

danych finansowo-ksi^gowych i bilansowych Zamawiajqcego.

§16

KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca moze zaangazowac do wykonania Umowy lub jej cz^sd Podwykonawcow po

wczesnlejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiaj^cego. Wykonawca staraj^cy si?
o zgod^ przesie Zamawiajqcemu zaktualizowany Zatqcznik nr I do Umowy w ktorym

wskaze wtascicieia pojazdow przeznaczonych do jej realizacji przy udziale
Podwykonawcy, dokument ten b^dzie wyznacznikiem dia Zamawiajqcego na podstawie
ktorego wyrazi lub nie wyrazi zgody na podwykonawstwo.

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

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

3. Wykonawca zapewnia, Iz Podwykonawcy b?dq przestrzegac wszelkich postanowien

niniejszej Umowy. W zwi^zku z tym Wykonawca zobowi^zany jest do wprowadzenia do
swoich umow z Podwykonawcami zapisow dotycz^cych przestrzegania Wymagah
Bezpieczehstwa Pracy i Ochrony Srodowiska - zat^cznik nr ill do Umowy.

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

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

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajqcego za wszeikie dzlatania !ub zaniechania

swoich Podwykonawcow, jak za swoje dziatania !ub zanij^iania.^
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6. Wykonawca w umowie zawartej z Podwykonawcq poinformuje go, ze Zamawiaj^cy,

Nadawca ani Odbiorca Przesytki nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci wobec
Podwykonawcy za nieterminowe lub nieuregulowane naleznosci z tytutu swiadczenia

us^ugi przewozu.

§17
PRAWAAUTORSKIE

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

wtasno^ci intelektualnej Zamawiajqcego lub osob trzecich ani tez wyKonywanie Umowy nie
stanowic b^dzie czynu nieuczciwej konkurencji W przypadku, gdy Zamawiajqcy
poinformuje Wykonawc^ o roszczeniach zgteszanych wobec Zamawiajqcego w zwiqzku
naruszeniem przez Wykonawc? praw w^asnosci intelektuainej przystugujqcych osobom

trzecim lub tez w zwiqzku z czynem nieuczciwej konkurencji Wykonawca podejmie
niezb^dne dziatania majqce na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwiqzku z tym wszelkie
koszty. W szczegolnosci, w przypadku wytoczenia w zwiqzku z tym przeciwko

Zamawiajqcemu powodztwa z tytutu naruszenia praw wtasnosci inteiektualnej, Wykonawca

wstqpi do post^powania w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci

wystqpi z inten/vencj^ ubocznq po stronie Zamawiaj^cego.

2. Jezeli wskutek orzeczenia sqdu Zamawiaj^cy nie b?dzie m6gt korzystac z rezultatow prac

wykonanych przez Wykonawc? wramach Umowy, na skutek naruszenia przez

Wykonawc? praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania na
swoj koszt wymaganych licencji lub nabycia praw b^dz dokonania odpowiedniej
modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalajqcych na takie
korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych postanowieh nie wytqcza mozliwosci

cfochodzenia przez Zamawiajqcego odszkodowania na zasadach ogolnych Kodeksu

cywHnego.

§18

PRZENIESIENIE PRAW LUB OBOWIAZKOW

1. Zamawiaj^cy moze dokonac cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia dtugu na
sp6ti<$ Grupy Kapitafowej PGE lub inny podmiot zalezny w rozumieniu ustawy z dnia 29
iipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania Instrumentow finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych, na co Wykonawca

niniejszym wyraza zgod?.

2. Zamawiaj^cy poinformuje na pi^mie Wykonawc? o zamiarze przeniesienia dtugu na

podmiot inny niz wskazany w ust.1, na co najmniej 7 dni przed pianowanym

przeniesieniem.

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

Wykonawc?, Strony uznajq za wyrazenie zgody na przej?cie dtugu.

4. Wykonawca nie moze przenlesc praw iub obowiqzkow wynikajqcych z Umowy na osoby

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

§19
POSTANOWIENIA KOMCOWE

1. J^zykiem Umowy i wszefkiej korespondencji Stron jest j?zyk polski.
2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umow^ sktadane przez Wykonawc^

sporzqdzone sq w j^zyku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z tiumaczeniem na j?zyk
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polski. Odst^pstwa od powyzszej zasady wymagajq zgody Zamawiaj^cego na pismie pod
rygorem niewaznosci.

3. Do spraw nie uregulowanych Umowq zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy Prawo przewozowe, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu

drogowym.

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporow Strony dotozq wysitkow, aby przed
ewentualnym wszcz^ciem sporu s^dowego prowadzic rozmowy w celu polubownego

rozwiqzania sporu. Strony zobowiqzuj^ si^ do podj^cia rozmow w terminie siedmiu dni od

daty powiadomienia przez ktorqkolwiek ze Stron o wszcz^ciu sporu. W przypadku

niemoznosci osiqgni^cia polubownego rozwi^zania w terminie 30 dni od daty

powiadomienia o wszcz^ciu sporu, sprawy sporne wynik^e na tie wykonania niniejszej

Umowy podlegajq rozpatrzenlu przez sqd powszechny, miejscowo wtasciwy dla

Zamawiajqcego.

5. Strony ustalajq, ze w przypadku wyst^pienia zdarzen prawnych w wyniku, ktorych

dziatalnosc gospodarczq lub handlow^ ktorejkolwiek ze Stron Umowy przejmie inny

podmiot, prawa i obowi^zki wynikajqce z niniejszej Umowy przej^te zostanq przez ten
podmiot, o ile b^dzie to mozliwe zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami prawa.

6. Niewaznosc ktoregokolwiek z postanowieh Umowy nie powoduje niewaznosci Umowy w

catosci.

7. Umowa zostata sporzqdzona w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach po jednym dla

kazdej ze stron wraz z za^cznikami stanowi^cymi jej integralnq cz^sc.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

/ ^^

ra^rprwm ^^ ^^ - ^ ^v
Agata Mat^iewic:'.

Magd£'^"™'; /^O—."- (t/^- • Referent^mi'czny
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Wymagania w zakresie bezpieczehstwa pracy i ochrony srodowiska

W zakresie odziezy i srodkow ochrony wymagane jest:

• stosowanie oznakowanej odziezy roboczej, w tym przede wszystkim wyposa^enie

pracownikow w buty robocze ze stalowymi noskami, kask z opatrunkiem osobislym,

kamizelk? odblaskowq, r^kawice ochronne oraz okuiary przeciwpytowe. Za powsfate

podczas wykonywania ustug, b^dqcych przedmiotem niniejszej Umowy j w zwi^zku z
nimi, uszczerbki na zdrowiu pracownikow Wykonawcy oraz wszelkie inne wypadki
przy pracy, petn^ odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca.

W zakresie bezpieczenstwa srodowiskowego wymagane jest:

• zabezpieczenie przed wyciekami olejow i smar6w,

• przywrocenie porz^dku na terenie prowadzenia prac po ich zakoriczeniu,

• zabezpieczenie przed zniszczeniem terenow zielonych wokot miejsca prowadzenia

prac oraz dojazdow do nich,

• wtasciwa segregacja, opisywanie i zabezpieczanie powstajqcych odpadow.

W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wymagane jest:

• przeszkolenie przez Wykonawc? pracownikow z zakresu BHP,

• przestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy przepisow BHP,

• posiadanie zgocfnie z obowi^zujqcymi przepisami stuzby BHP lun pracownika
ktoremu Wykonawca powierzyt wykonywanie zadah tej s^uzby,

• ustalanie okoiicznosci i przyczyny powstafych wypadkow przy pracy oraz zgteszanie,
zgodnie z wymogami i trybem obowi^zujqcym u Zamawiajqcego zaistnia^ych
wypadkow.

W przypadku wyst^pienia awarii z winy Wykonawcy usuwa on ich skutki lub pokrywa koszty
usuni^cia awarif.

Wykonawca jest zobowiqzany do poinformowania Zamawiajqcego o wypadkach j
zdarzeniach potencjafnie wypadkowych maj^cych miejsce podczas realizacji prac na terenie
Odbiorcy.

Za nieprzestrzeganie wymagah bezpieczehstwa pracownik moze bye usuni^ty z placow

Wydawcow !ub Odbiorcow.

Wykonawca
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Oswiadczenie 2

1. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie jest *
rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisow Prawa bankowego, dla ktorego
jest prowadzony rachunek VAT.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zobowiqzuje si? do aktualizacji oswiadczenia w przypadku
zmiany stanu faktycznego.

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

^Niepotrzebne skreslic

2 Oswiadczenie ma zastosowanie dla kontrahentow, ktorzy s^ osobami prowadz^cymi indywidualnq dzialalnosc

gospodarczij.
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