
Zat^cznik nr 3 do SIWZ - IPU

Istotne Postanowienia Umowy

§1

1. Wynajmuj^cy zobowiqzuje si? wykonywac Umow^ na zasadach i warunkach ustalonych

w Umowie, ktore] integralnq cz^sc stanowjq nast^pujqce zatqczniki:

1.1.Za^cznik 1: Opls PrzedmEotu Umowy

1.2.Zatqcznik 2: Protokotzdawczo-odbiorczy sprz^tu

1.3.Zat^cznik 3:. Oswiadczenie pracownika

1.4. Zafqcznik 4: Formularz ofertowyWynajmuj^cego, Protokotz negocjacji.

1.5. Zatqcznik 5: Oswiadczenie1

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

w ust. 1, postanowienia te b^dq stosowane i interpretowane wed^ug powyzszego porzqdku.

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

pierwszenstwo majq postanowienia Umowy.

§2

1. Przedmiotem Umowy jest udost^pnianie przez Wynajmuj^cego na rzecz Najemcy w formie

najmujednostki sprz^towej - spycharki gqsienicowej o mocy min. 340 KM i wadze min. 38t ze

zrywaRiem trojz^bnym dwupoziomowym z roznym kqtem nachyienia okreslonej w Zat^czniku

nr 1 do Umowy, bez obstugi operatorskiej oraz kosztow paiiwa, z uwzgl^dnieniem kosztow

napraw i obshjg technicznych:

1.1. Jednostka sprz^towa musi bye wyposazona w system monitoringu rejestrujqcy lokaiizacj?

i czas pracy jednostki sprz^towej, parametry, pomiar poziomu i zuzycia paliwa wraz

z oprogramowaniem wj^zyku polskim.

1.2. Najemca ma miec staty dost^p do odczytu danych wczasie rzeczywistym za pomoc^

dedykowanego do tego celu oprogramowania na komputerze lub serwerze Najemcy bqdz

innej formy udost^pnienia zaakceptowanej przez Najemc^.

1.3. W przypadku, gdy jednostka sprz?towa nie jest wyposazona w tego typu urz^dzenie

Wynajmujqcy ma obowi^zek doposazyc Jednostk^ sprz^towa w terminie 20 dni od dnia

zawarcia Umowy. Wszelkie koszty montazu oraz sprawnego funkcjonowania urzqdzenia

GPS, w tym koszty transferu danych pokrywa Wynajmujqcy.

2. Wynajmujqcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do dysponowania sprz^tem budowlanym,

o ktorym mowa w ust 1, zwanym daiej Jednostkq sprz^towq".

Zapis ma zastosowanie do osdb fizycznycli prowadzqcych indywiduainq dziafalno66 gospodarczq.
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3. Wynajmujqcy oswiadcza, iz jednostka sprz^towa, o ktorej mowa w usl. 1 powyzej,

jest w dobrym stanie technicznym, posiada wazne badanie techniczne, Jest ubezpjeczona

w zakresie OC oraz CPM (Ubezpieczenie sprz^tu i maszyn budowianych od wszystkich ryzyk).

§3
1. Okres trwania najmu jednostki sprz^towej uzalezniony b^dzie od aktualnych potrzeb Najemcy.

2. Przedmiot najmu b^dzie wykorzyslywany przez Najemc? na terenie kraju, na terenie

prowadzenia dziatalnosci przez PGE GiEK S.A. Oddziat Kopalnia W?g!a Brunatnego

Betchatow, w tym rowniez na terenie Zaktadu Gorniczego KWB ,,Betchat6w" oraz na terenie

prowadzenia dziatalnosci przez PGE GiEK S.A. Oddziat Eiektrownia Betchatow, w miejscu

wskazanym przez Najemc?.

3. Prace przy uzyciu spycharkj b?d^ wykonywane gtownie w dni robocze srednio przez 7 godzin

w ciqgu zmiany roboczej, z zastrzezeniem, ze mogq bye wykonywane we wszystkie dni tygodnia

iwwi^kszymwymiarzegodzin nawszystkichzmianach roboczych (1, li, III zmiana) orazsoboty,

niedziele i swi^ta.

4. Najemca b?dzie informowat Wynajmujqcego z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym

w formie tygodniowego zapotrzebowania ztozonego Wynajmujqcemu na pismie iub drogq

elektronicznq, z zastrzezeniem, iz sprz^t maze zostac odwotany nawet po Jednym dniu pracy

z przyczyn nielezqcych po stronie Najemcy. Wynajmujqcy nie moze odmowic Najemcy oddania

w najem jednostki sprz^towej wskazanej w Zafqczniku nr 1 do Umowy, chyba ze iloscjednostek

wskazana w zapotrzebowaniu przekracza Hose wskazanq wZatqczniku nr 1 do Umowy.

Odmowa zrealizowania zapotrzebowania przez Wynajmujqcego wymaga formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci z zastrzezeniem zdania drugiego niniejszego ust^pu.

5. Dokumentem potwierdzaj^cym fakt wynaj^cia i okres trwania najmu jednostkl sprz^towej jest

Protokot zdawczo-odblorczy, ktorego wzor stanowi Zatqcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

6. Najemca nie gwarantuje minimalnego zapotrzebowania na sprz?t w poszczegoinych okresach

rozliczeniowych jak rowniez w cafym okresie obowiqzywania Umowy.

7. Za okres nie obj^ty zapotrzebowaniem, o ktorym mowa w § 3 ust. 4, Wynajmujqcemu nie

przystuguje wynagrodzenie.

§4

Strony ustalaj^ nast^pujqce zasady najmu Jednostek sprz^towych:

1. Wynajmujqcy stawia do dyspozycji Najemcy w okresie trwania Umowy sprawnq jednostk?

sprz^towq wskazanq w Zat^czniku nr 1 do Umowy.

2. W terminie 3 dni od zawarcia Umowy Wynajmujqcy przekaze Najemcy instrukcje uzytkowania

jednostki sprz^towej wskazanej w Za^czniku nr 1 wraz z kopiq dokumentu potwierdzajqcego

aktualne badanie techniczne oraz kopi^ polisy potwierdzajqcej ubezpieczenie je(^nostki

sprz^towej w zakresie OC I CPM.



Zaf^cznik nr 3 do SIWZ - IPU
3. Wydanie i odbior przez Wynajmujqcego jednostki sprz^towej nastqpi w dniach i w miejscach

wskazanych w zapotrzebowaniu Najemcy, o klorym mowa w § 3 ust. 4, z zastrzezeniem, ze

w razie ciqgtosci zapotrzebowania Najemcy na jednostk? sprz^tow^ w kolejnych nast^pujqcych

po sobie okresach tygodniowych, nie dokonuje si$ przekazania tej jednostki mi^dzy Stronami.

Jednostka sprz^towa przekazywana Najemcy b^dzie posiadate pe^ny zbiornik paliwa

w momencie jej wydania Najemcy, a takze w momencie odbloru przez Wynajmujqcego.

4. Wydanie i odbior jednostki sprz^towej na miejsce wskazane przez Najemc? lezy po stronie

Wynajmuj^cego.

5. W przypadku awarii jednostki sprz^towej w czasie najmu, Wynajmujqcy dokona niezw^ocznie

jego wymiany na sprz?t o paramelrach technicznych nie gorszych (jednostka zast^pcza),

w terminie nie dhjzszym niz 24 godziny od momentu zgteszenia awarii, uniemozliwiajqcej

kontynuowanie eksploatacji sprz^tu, zgtoszonej w trybie § 5 ust. 1 lit. !).

6. Przez awari? rozumie si$ rowniez przekroczenie, z przyczyn niezawinionych przez Najemc?,

normy spalania podanej przez Wynajmujqcego w Formularzu ofertowym Wynajmujqcego

zawartym w Zatqczniku nr 4 do IPU. W takim przypadku Wynajmujqcy poniesie koszty paiiwa

spalonego ponad norm^ przez niego podanq.

7. W przypadku wystqpienia przekroczenia, z przyczyn niezawinionych przez Najemc^, normy

spalania podanej przez Wynajmujqcego, Wynajmuj^cy zostanie obciqzony kosztami

o rownowartosci przekroczonej ilosci paliwa. Kontrola przekroczenia normy spaiania w ww.

przypadku b^dzie wykonywana kazdorazowo, po zatankowaniu paliwa dojednostki sprz^towej.

W takim przypadku cena PLN netto za litr paiiwa b^dzie rownowazna sredniej cenie rynkowej

paiiwa, obowiqzujqcej w dniu ujawnienia przekroczenia normy spaiania. W takim przypadku

Wynajmuj^cy zostanie obci^zony kosztami przekroczonego paiiwa w formie wystawionej przez

Zamawiaj^cego noty obciqzeniowej.

8. Protokot zdawczo ~ odbiorczy stanowiqcy Zatqcznik nr 2 do IPU, potwierdzajqcy wydanie lub

zwrot jednostki sprz^towej podpisujq osoby upowaznione przez kazd^ ze Stron. Z chwi!^

przekazania/zdania jednostki Odbiorca przejmuje odpowiedzialnosc za przekazywan^

jednostk? sprz^towq. Osoba podpisujqca protokot ze strony Najemcy przekazuje Jednostki

sprz^towe pracownikom, ktorzy wykonywac b?d^ na rzecz Najemcy prac? na przedmiotowych

jednostkach.

9. Najemca nie maze, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmujqcego, udost^pniac jednostki

sprz^towej do uzywania osobie trzeciej lub podnajmowac z zastrzezeniem ust. 8 zdanie 3.

10. Wynajmujqcy ponosi wszelkie koszty zwiqzane z utrzymaniem sprawnosci sprz^tu,

w tym koszty napraw i obstug technicznych oraz koszty badan technicznych za wyj^tkiem

kosztow paliwa, napraw powypadkowych z tytutu szkod powstatych z winy Najemcy, nie

uznanych przez Ubezpieczycieia jak rowniez kosztow przywrocenia sprawnosci wynikajqcych z

nieprawidtewego uzywania jednostek sprz^towych przez Najemc^. /r/T^/^\
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H.Wynajmujqcemu w kazdej chwili przystuguje prawo, w obecnosci osoby wyznaczone] przez

Najemc^ do sprawdzenia wykorzystywania jednostki sprz^towej zgodnie z zapisami niniejszej

Umowy, sprawdzenia stanu technicznego sprz^tu oraz stanu licznika motogodzin.

12. Wynajmujqcy przeszkoH pracownikow Najemcy w zakresie obstugi sprz^tu stanowiqcego

przedmiot najmu w terminie uzgodnionym przez Strony.

13. W przypadku niedotrzymania przez Wynajmuj^cego terminu wydania zamowionej jednostki

sprz^towej, w tym rowniez w przypadku awarii, o ktorym mowa w §4 ust. 5 i 6 Najemca ma

prawo obci^zyc Wynajmujqcego kosztami najmu jednostki sprz^towej od innego podmiotu

(najem zast^pczy), bez koniecznosd uzyskania upowaznienia sqdu powszechnego.

U.Wynajmujqcy nie moze zlecic wykonywania przedmiotu Umowy lub Jego cz^sci

podwykonawcom bez uprzedniej zgody Najemcy wyrazone] na pismie pod rygorem

niewaznosci.

15. Wynajmuj^cy zobowi^zany jest posiadac i kontynuowac przez okres trwania Umowy

ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci na kwot? co najmnie] 500 000,00 zt,

a takze ubezpieczenie OC oraz CPM, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

16. Sprz^t posiadac powinjen zabezpieczenie zbiornikow paliwa przed kradziezq paliwa (typu TPNI

lub inne dopuszczone przez Najemc^).

17.W przypadkach, o ktorych mowa w § 4 ust. 11 oraz § 5 ust. 1 pkt e), a takze podczas

przekazywania jednostki sprz^towej Wynajmujqcy oraz osoby, ktorymi si^ on pos^uguje

zobowi^zani sq stosowac si? do wszeikich przepisow wewn^trznych obowiqzujqcych

w miejscu, w ktorym znajduje si?jednostka sprz^towa. 0 przepisach tych Najemca powiadomi

Wynajmuj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wynajmujqcy zobowi^zuje si^, ze wype^ni ustawowy obowiqzek w zakresie wykazania

w deklaracji VAT podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur obj^tych przedmiotowq

Umowq. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze pochodzenie fowaru, ktore jest przedmiotem

umowy jest iegalne i wedtug jego wiedzy nie uczestniczy w taricuchu transakcji rnajqcych

na celu wytudzenie z budzetu panstwa podatku VAT.

§5

1. Najemca zobowi^zuje si? do przestrzegania nast^puj^cych zasad uzywania jednostki sprz^towej

Wynajmujqcego, udost^pnionych w ramach niniejszej Umowy:

a) eksploatacji Jednoslki sprz^towej zgodnie z Jej przeznaczeniem,

b) powierzenia jednostkf sprz^towej, wytqcznie pracownikom posiadajqcym odpowiednie

kwalifikacje zawodowe, wazne badania tekarskie i psychologiczne, przeszko!enia bhp,

przeszkolenia przeprowadzone przez Wynajmujqcego (Instruktaz stanowiskowy),

c) tankowania paliwa o parametrach pozwalajqcych na wtasciwq eksploatacj^jednostki,

d) zabezpieczenia powierzonej jednoslki przed kradziezq !ub uszkodzeniem R^iez osob}

trzecie w miejscu eksploatacjj,
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e) umoziiwienia Wynajmuj^cemu wykonywania prac niezb^dnych do utrzymania sprawnosci

jednostki w miejscu jej ekspioatacji,

f) nalezytej dbafosci o powierzonqjednostk? sprz^towq,

g) zabezpieczenia jednostki sprz?towej w czasie przerw w pracy przypadajqcych w okresEe

najmu miejsca postojowego minimalizujqcego ryzyko kradziezy lub uszkodzenia,

h) niedokonywania przerobek i zmian naruszajqcych substancj? wynaj^tej jednostki sprz^towej,

i) eksploatowania sprz^tu zgodnje z jego dokumentacjq techniczno - ruchow^,

j) prowadzenia jednostki sprz^towej zgodnie z postanowieniami przepisow Prawa o Ruchu

Drogowym, z zachowaniem bezpieczehstwa wtasnego i innych uzytkownikow drogi,

k) sprawdzania stanu technicznego oraz kompietnosci sprz^tu, sprawdzania zgodnosci stanu

licznlka kilometrow, stanu paiiwa i potwierdzenia wpisem w karcie drogowej sprawnosci

technicznej sprz^tu do pracy,

I) bezzwtecznego zgfoszenia Wynajmujqcemu kazdej zauwazonej usferki w stanie

technicznym sprz^tu {Mefdunek Kierowcy} oraz na adres e-maiL

W przypadku awarii czasem naj'mu jednostki sprz^towej jest czas do momentu wystqpienia

awarli,

^) pokrycia kosztow uszkodzenia jednostki sprz^towej wynikajqcych z przyczyn lezqcych po

stronie Najemcy chyba> ze szkoda podlega wyrownaniu w ramach ubezpieczenia,

o ktorym mowa w §1 ust. 3 Umowy,

m) Osoba wskazana w § 8 ust. 1 po stronie Najemcy zobowiqzuje si? w razie wypadku

niezwtocznie po zdarzeniu (w terminie maksymalnie 5 dni) zgtaszac ten fakt do osoby

wskazanej w § 8 ust. 1 po stronie Wynajmujqcego, przedktadajqc jednoczesnie zgodnie

z wzorem ,,0swiadczenie pracownika" - kierowcy/operatora sprz^tu b^dqcego uczestnikiem

zdarzenia, ktory stanowi Za^cznik nr 3 do umowy, dowod rejestracyjny sprz^tu

uczestnicz^cego w zdarzeniu, polis? sprz^tu uszkodzonego oraz kserokopie

poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem nast^pujqcych dokumentow: dowod osobisty

kierowcy/operatora, prawo jazdy kierowcy/operatora.

§6

1. Strony uzgadniajq miesi^czny okres rozliczeniowy.

2. Stawka wynagrodzenia miesi^cznego za wynajem jednostki sprz^towej okreslona jest

w Zatqczniku nr 4 do Umowy i Jest stata w calym okresie obowiqzywania Umowy.

3. Wynagrodzenie za wynajem jednostki sprz?towej zostanie wyliczone w oparciu o stawk^,

o ktorej mowa w ust. 2 - proporcjonainie do okresu trwania najmu w okresle rozliczeniowym.

4. Do wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 doliczony b^dzie podatek VAT

w wysokosd obowiqzujqcej w dniu wystawienia faktury.
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5. Sfrony ustalaj^ szacunkowq wartosc Umowy w kwocie .................. netto (stownie

ztotych...............................................................) przy czym ostateczna wartosc Umowy

b?dzie wynikata z biezqcych potrzeb Najemcy oraz ceny, o ktore] mowa w ust. 2 Umowy.

6. Wynagrodzenie miesi^czne wyliczone zgodnie z ust. 1-5 powyze] wyczerpuje wszeikie

naleznosci Wynajmujqcego wobec Najemcy zwiqzane z realizacj^ Umowy. Wynajmuj^cemu nie

przystuguje od Najemcy dodatkowo zwrot kosztow poniesionych w zwi^zku z realizacjq

niniejszej Umowy.

§7

1. Ptatnosc b^dzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

2. Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie si? wystawienie faktury zawierajqcej

w szczegolnosci prawidtowq nazw? i adres oraz zapis, ktorego Oddziatu/Centrali dotyczy

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

realizujqcej zakup, o ile informacje te zostaty przekazane Wynajmujqcemu przed wystawieniem

fakfury. Faktura zostanie przestana na adres:

Iron Mountain Polska Sp. z o. o.

ul. Jacka Malczewskiego 5

26-607 Radom 9

Skrytka Pocztowa nr 271

3. Faktur^ uwaza si^ za dor^czonq Najemcy z chwil^ jej odbioru przez spotk? Iron Mountain

Polska Sp. z o. o.

4. W przypadku woli Najemcy aby prawidtowo wystawlona faktura dostarczona mu byl'a na inny

adres, niz wskazany powyzej, powinien on pisemnie powiadomic o tym wystawc? faktury

(Wynajmujqcego) dokonujqc odbioru wykonania usfugi, wskazuj^c nowy adres dor^czenia

faktury. Wystosowanie przez Najemc? pisma w tym trybie nie wymaga zmiany Umowy.

5. Za dzieh zaptety przyjmuje si? dzien obd^zenia rachunku bankowego Najemcy.

6. Jezeli termin ptatnosci przypada na sobot^ lub dzien ustawowo wolny od pracy,

za termin ptatnosci uwaza si$ pierwszy dzieh roboczy nast^pujqcy po tych dniach.

7. W przypadku faktury (faktury koryguj^cej) wystawionej niezgodnie 2 przepisami aktow

prawnych reguluj^cych kwestie wystawiania faktur, nastqpi opoznienie jej zaptaty z winy

Wynajmuj^cego do czasu nadestania faktury korygujqcej lub potwierdzenia noty koryguj^cej.

8. Strony zgadzajq si^ na wzajemnq kompensat? naleznosci.

9. Najemca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 769-19-76-060.

10. Wynajmujqcy oswiadcza, te jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP

11. Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzysc Najemcy. Najemca, na wniosek

Wynajmujqcego moze dokonac zaptaty za faktur^ przed terminem okreslonym wj^p^pwyzej,
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przy zastosowaniu skonta. Wartosc skonta wyliczona zostanie przy zastosowanEu stawki

procentowej obowiqzujqcej u Najemcy dla przyspieszeh zaptaty opartej na stopie procentowej

ustalonej w skali roku, za kazdy dziert wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego

w Umowie i zaakceptowanej przez Wynajmujqcego poprzez podpisanie Porozumienia w

sprawie przyspieszenia zaptaty. Najemca zastrzega, iz mozfiwosc dokonania zaptaty za faktur?

przed terminem b^dzie uzalezniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Najemcy.W

przypadku dokonania przez Najemc^ ptatnosci za faktur? przed terminem zaptaty, Wynajmujqcy

zobowi^zany jest do wystawienia faktury koryguj^cej, uwzgi^dniajqcej wartosc skonta,

W przypadku zmiany przepisow Strony mogq uzgodnic inny sposob roziiczeh z tytutu zapfaty

przed terminem okresionym w Umowie.

12. Wynagrodzenie moze bye zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o

ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarow i usfug.

§8

1. Przedstawicielami Stron przy realizacji usfug wynikajqcych z niniejszej Umowy,

upowaznionymi do sktadania i przyjmowania zapotrzebowania oraz podpisywania protokotow

zdawczo - odbiorczych b^d^:

a) Ze stronv Wvnaimuiacego:

•

tel

e-mail:..................................,

•

tel.

e-mail:..................................,

b) Ze stronv Najemcv:

•

tel.

e-mail:...................,..............,

•

tei.

e-mail:...............................,..,

2. Zmiana danych dotyczqcych przedstawicieli Stron nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie

pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§9

1. Wynajmujqcy oswiadcza, ze prowadzi dziatalnosc w sposob odpowiedzialny, w swojej

dziatalnosci przestrzega przepisow prawa, w tym w szczegolnosci przepisow dotyczqcych

przeciwdziatania korupcji, praniu pieni^dzy J finansowaniu terroryzmu, przepisow ^y^[<^ych^
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przestrzegania praw pracowniczych, przepisow dotyczqcych przestrzegania zasad

bezpieczehstwa i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji,

przepisow w zakresie ochrony mienia oraz przepisow ochrony ^rodowiska oraz doktada nalezytej

starannosci przy weryfikacji swoich pracownikow, wspotpracownikow, podwykonawcow iub osob

przy pomocy ktorych b^dzie swladczyc ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spotek GK

PGE, w powyzszym zakresie.

2. Wynajmujqcy oswiadcza, ze zapoznat si? z tresci^ Kodeksu Post^powania dla Partnerow

Biznesowych Spotek GKPGE http://betrans.pl/przetargi ijako Partner Biznesowy spotki GK PGE,

w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach zwiqzanych z realizacjq umow na rzecz Spotek GK PGE,

przestrzegac b^dzie okreslonych tam standardow prawnych i etycznych i dotozy nalezyfej

starannosd, aby Jego pracownicy, wspotpracownicy. podwykonawcy lub osoby, przy pomocy

ktorych b^dzie swjadczyc us^ugi/dostawy/roboty budowlane przestrzega!i tych standardow.

3. W razie zgtoszenia przez PTS ,,Betrans" sp. z o.o. jakiejkolwiek w^tpliwosci dotyczqcej

przestrzegania przez Wynajmujqcego lub Jego pracownikow, wspo^pracownikow,

podwykonawcow tub osob przy pomocy kforych b?dzie 6wiadczyc ustugi/dostawy/roboty

budowlane zasad okreslonych w ust^pach powyzej, Wynajmuj^cy podejmie dziatania naprawcze

majqce na celu ich usuni^cie.

§10

1. Wszelkie zawiadomienia, prosby, instrukcje, zgody lub inne dokumenty, ktore majq bye podane

na pismie w ramach Umowy, b?d^ wysytane pocztq elektronicznq (e-mail), faksem lub listem

poleconym.

a) Zawiadomienia do Wvnaimuiaceao:

Nazwa:

Adres:

e-mail:

tei.:

b) Zawiadomienia do Naiemcv:

Nazwa:

Ad res:

e-mail:

tel.:

faks:

2. Zmiana danych wymienionych w ust 1 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego

powiadomienia drugiej Strony.
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§11

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

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

w trakcie, jak i po wykonaniu zamowienia, udost^pniane osobom trzecim jedynie za zgodnq

wolq Stron, przy czym Najemca ma prawo ujawnic wszelkie informacje dotyczqce warunkow i

sposobu udzielania lub wykonywania danego zamowienia PGE Polskiej Grupie Energetycznej

SA., przez wzglqd nazakres istniejqcego powiqzania kapitatowego oraz Jnnym Spo^kom GK

PGE. W przypadku powierzenia przez Najemc? innemu podmiotowi czynnosci zwiqzanych z

przetwarzaniem danych zwiqzanych z zawartym Zamowieniem, Najemca jest uprawniony

ujawnic temu podmiotowi wszelkie informacje, o ktorych mowa w niniejszym ust^pie.

2. Wynajmujqcy oswiadcza, iz w zwiqzku z posiadaniem przez PGE Polskq Grup^ Energetyczn^

S.A. ~ podmiot dominuj^cy w stosunku do Najemcy - statusu spotki publicznej, wyraza zgod$

na podawanie do publicznej wiadomosd informacji dotyczqcych przedmiotowej Umowy

w zakresie wskazanym w rozporzqdzeniu wtasciwego ministra w sprawie informacji biezqcych

i okresowych przekazywanych przez emitentow papierow wartosciowych 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.

obowiqzkow informacyjnych wynikaj^cych z ustawy o ofercie pubiicznej i warunkach

wprowadzania instrumentowfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach

publicznych jak i rowniez obowi^zkow informacyjnych wynikaj^cych z Rozporz^dzenia

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 uchylajqcego dyrektyw^

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.

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

obowiqzek taki wynika z przepisow prawa iub gdy jest to potrzebne dla wtasdwej eksploatacji,

remontu lub modernizacji urzqdzen Najemcy.

4. Z zastrzezeniem ust. 1-3, zadna ze Stron me b^dzie wykorzystywac bez pisemnej zgody drugiej

Strony zadnych dokumentow ani informacji zwiqzanych z Umowq otrzymanych w trakde

realizacji Umowy od drugiej strony do celow innych niz realizacja Umowy oraz korzystanie z

przedmiotu umowy, a takze jego konserwacja, remont, naprawa, modernizacja, rozbudowa.

Wynajmujqcy bez pisemnej zgody Najemcy nie moze wykorzystac jakichkolwiek danych

dotyczqcych Najemcy dla innych celow, niz zwiqzanych bezposrednio z reaiizacjq 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 biiansowych Najemcy.



Zafqcznik nr 3 do SiWZ - IPU
§12

Wynajmujqcy przyst^puj^c do realizacji niniejszej Umowy oswiadcza, \i:

1. Zapoznat si$ z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikaj^cym z Rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej

,,Rozporz^dzenie" tub ,,RODO"), znajdujqcym si? na stronie internetowej:

http://betrans.pl/przetargi

2. Zapewnia wystarczajqce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych i

organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajqce z

obowiqzujqcych przepisow o ochronie danych osobowych oraz przepisow Rozporzqdzenia ,

majqcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotyczq,

3. Znane sq mu wszelkie obowi^zki wynikaj^ce z obowiqzujqcych przepisow o ochronie danych

osobowych i przepisow RODO majqcych zastosowanie, ktore zobowiqzany jest wykonywac

podmiot przetwarzaj^cy dane osobowe na zlecenie administratora danych,

4. Dopetnit wszelkich obowiqzk6w w stosunku do osob, ktorych dane przekazujemy oraz w

stosunku do Najemcy wynikajqcych z przepisow o ochronie danych osobowych i przepisow

RODO.

5. Przekazywane przez Najemcy dane osobowe mog^ bye wykorzystane wy^cznie w celach

zwiqzanych z realizacjq niniejszej Umowy.

§13

1. Najemca maze cfokonac cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia d^ugu na spo^

Grupy Kapitatowej PGE lub inny podmiot zalezny w rozumieniu ustawy 2 dnia 29 lipca 2005r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do

zorganizowanego systemu obrofu oraz o spo^kach publicznych, na coWynajmujqcy niniejszym

wyraza zgod^.

2. Najemca poinformuje na pismie Wynajmuj^cego o zamiarze przeniesienia dtugu na podmiot

inny njz wskazany w ust. 1, na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

3. Wynajmujqcy wyraza zgod? na przej^cie dfugu lub jej brak w terminie 3 dni oct dnia otrzymania

informacji, o ktorej mowa w ust. 2. Brak przekazania informacjj przez Wynajmujqcego, Strony

uznajq za wyrazenie zgody na przej^cie dtugu.

4. Wynajmujqcy nie moze przeniesc praw !ub obowiqzkow wynikaj^cych z Umowy na osoby

trzecie bez uprzedniej zgody Najemcy wyra2:onej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wynajmujqcy wyraza zgod? na udost^pnienie i wykorzystanie przedmiotu umowy przez inne

Spo^ki GK PGE.
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§ 14

1. Kazda ze Stron zapteci drugiej Stronie kar? umown^ w wysokosci 10% wynagrodzenia

miesi^cznego za najemjednostki sprz^towej, okreslonego na podstawie § 6 niniejszej Umowy-

za kazdy przypadek niewykonania, nienalezytego wykonania lub uniemoziiwienia wykonania

Umowy.

2. W przypadku rozwiqzania Umowy przed upfywem okresu jej obowiqzywania, Strona, ktorq

obciqzajq przyczyny rozwiqzania Umowy zaptaci drugiej Stroniekar? umownqwwysokosci 20%

wartosci Umowy przewidzianej w § 6 ust. 5 Umowy.

3. W przypadku naruszenia obowiqzku okreslonego w § 4 ust. 14 Umowy, Najemca ma prawo

obci^zyc Wynajmujqcego karq umownq w wysokosd 10 000 zt za kazdy przypadek namszenia.

4. W przypadku opoznienia w wydaniu, odbiorze lub zwrocie Jednostki sprz^towej tub jednostki

zast^pcze], o ktorej mowa w § 4 ust. 5, Strona, ktora popadta w opoznienie zaptaci drugiej Stronie

kar^ umown^ w wysokosci 0,5% wartosci netto Umowy przewidziane] w § 6 ust. 5 Umowy

(wartosc Umowy netto) -za kazdy rozpocz^ty dzien opoznienia.

5. JLqczna wysokosc kar naliczonych z tytutu opoznienia nie moze wynosic wi^cej niz 20% wartosci

Umowy netto. 1-qczna wysokosc kar umownych z tytuhj opoznienia i rozwiqzania Umowy nie

maze wynosic wi^cej niz 30% wartosci Umowy netto.

6. W przypadku powstania szkody z tyMu niewykonania iub nienalezyfego wykonania Umowy,

przewyzszajqcej kary umowne, Strony mog^ dochodzic odszkodowania uzupehiiaj^cego na

zasadach ogolnych wynikajqcych z kodeksu cywilnego.

7. Odpowiedzialnosc Stron z tytutu nienaleiytego wykonania iub niewykonania Umowy wytqczajq

jedynie zdarzenia sify wyzszej. Zdarzeniami si^y wyzszej sq zdarzenia zewn^trzne, nagte,

niezalezne od woli Stron, ktorych nie mo^na byk) przewidziec i ktorym nie mozna byte zapobiec,

a ktore majq wptyw na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposob, ze uniemozliwiaj^ wykonanie

Umowy w catosci lub w cz^sci przez pewien okres lub definitywnie, ktorych skutkow Strony nie

mogty przewidziec ani im zapobiec, przy czym mogq to bye w szczegolnosci okolicznosci

wskazane w ust. 8.

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

i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemJe, osuni^cia gruntu, trz^sienia

ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spetniajqce przestanki, o ktorych mowa w ust. 7.

9. ObowJqzki Strony doswiadczajqcej dziatania sHy wyzszej sq nast^pujqce:

9.1 Powstanie i ustanie ,,sify wyzszej" winno bye zg^oszone drugiej Stronie przez Strong

podlegajqcq jej dziataniu. Zawiadomienia - dokonane za posrednictwem korespondencji

pocztowej, kurierskiej, telefonicznej tub "faksu •- winny nast^pic bez zb^dnej zwtoki, nie

pozniej niz w terminie 14 dni od powstania ,,sHy wyzszej";

9.2 W przypadku zgtoszenia telefonicznego nalezy niezwtocznie potwierdzic je w formie

pisemnej i przedstawic drugiej Stronie dokumentacj^, ktora wyjasnia natur? i przypzyny/

zaistniate] sity wyzszej w takim zakresie, w jakim jest ona moziiwie osi^gatna^fvf^gyhie do^

11
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7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej, pod

rygorem utraty uprawnien wynikajqcych z niniejszego paragratu.

10. Jesli w ciqgu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu sity wyzszej jej

dziatenie nie ustanie, Strony spotkajq si? w celu podj^cia dzia^ah dla unikni^cia dalszego

opoznienia w reaiizacji Umowy.

H.Jezeii okoHcznosd sity wyzszej trwajq przez okres dtuzszy niz 90 dni, Strony maj^ prawo

rozwj^zac Umow^ z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku

rozwiqzania Umowy, o ktorym mowa w niniejszym ust^pie, b?dq miec odpowiednie

zastosowanie zapisy § 15 ust. 4.

12-Wynajmuj^cy wyraza zgod?, aby roszczenia z tytutu kar umownych byty potrqcane przez

Najemc?, wedhjg Jego uznania, z wynagrodzenia naieznego Wynajmuj^cemu.

13. Obowiqzek zaptaty przez Wynajmuj^cego kar umownych pozostaje niezalezny tak od wysokosci

poniesionej przez Najemc? szkody, jak i niezaiezny oct zaistnienia szkody, w tym ewentualnego

braku szkody.

§ 15

1. Wynajmujqcy moze rozwi^zac Umow? ze skutkiem natychmiastowym w nast?pujqcych

przypadkach:

1.1 Pomimo wyznaczenia przez Wynajmujqcego na pismie dodatkowego czternastodniowego

terminu do zaptacenia zalegtosci z tytutu czynszu najmu, Najemca pozostaje w zwtoce

z jego zaptatq, a zwtoka ta dotyczy zaptaty co najmniej za dwa okresy ptatnosci;

1.2 Pomimo upomnienja na pismie przez Wynajmujqcego, Najemca narusza razqco obowiqzki

okreslone w niniejszej Umowie lub nie usunie zmian dokonanych w przedmiocie Umowy

dokonanych bez pisemnej zgody Wynajmujqcego.

2. Najemca moze rozwiqzac Umow? ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

2.1 Pomimo upomnienia na pismie, Wynajmujqcy w razqcy sposob zaniedbuje lub narusza

zobowiqzania umowne fub nie wywiqzuje si? z obowiqzkow wynikajqcych z § 2 niniejszej

Umowy (w tym jednostka sprz^towa, ktorej najem stanowi przedmiot ninlejszej Umowy, jest

w ztym stanie technicznym, nie posiada waznych badah technicznych, ubezpieczenia,

o ktorym mowa w §2 ust. 3.);

2.2 Z powodu post^powania w sposob razqco naruszaj^cy postanowienia Kodeksu

Post^powania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK PGE, a w szczegoinosci,

o ktorych mowa w § 9 ust. 1 i 2 Umowy;

2.3 Wynajmujqcy opoznia si? z wydaniem jednostki sprz^towej lub jednostki zast^pczej wi?cej

niz 24 godziny;

2.4 Wynajmujqcy narusza zobowiqzania umowne I nie wywiqzuje si^ z obowiqzkow

wynikajqcych z § 3 ust. 18 niniejszej Umowy lub Najemca uzyska informacj^, iz
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oswiadczenie ztozone przez Wynajmuj^cego w powotenym § 3 ust. 18 jest niezgodne

z prawdq.

3. W przypadku zaistnienia zdarzen wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Najemca

zobowiqzuje si? przekazac do zwrotu przedmiot Najmu w stanie technicznym nie gorszym niz

wynikajqcy z normainego zuzycia w terminie 3 dni od rozwiqzania Umowy.

4. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wynajmujqcego, Wynajmujqcy wezwie Najemc?

do zaptaty wszystkich przewidzianych w Umowie i wymagainych naleznosci, w terminie

dodatkowych 14 dni.

5. Najemca 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 publicznych z

uwzgl^dnieniem zapisu art. 133 ust 4 tejze ustawy urz^dujqcego cztonka organu

zarzqdzajqcego lub nadzorczego Wynajmujqcego, na etapie post^powania zakupowego iub

w trakcie realizacji Umowy.

§ 16

1. Umowa wchodzi w zycie od dnia zawarcia Umowy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony do dnia 31.12.2019r.

3. Wszelkie zmiany postanowieh Umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z zastrzezeniem § 7 ust. 4, § 8 ust. 2 oraz § 10 ust. 2.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywitnego, w szczegolnosci przepisy o najmie.

5. Ewentualne spory wynikajqce z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane b?dq w drodze

negocjacji, a w przypadku braku porozumienia - przez sqd wtasciwy d!a Najemcy.

6. Umowa zostata sporzqdzona w dwoch jednobrzmiqcych egzempiarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

Wynajmujqcy: Najemca:
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Opis przedmiotu Umowv

1. Przedmiotem Umowyjest udostQpnianie przez Wynajmujqcego na rzecz Najemcy w formie
najmu jednostki sprzQtowej - spycharki gqsienicowej o mocy min. 340 KM I wadze min. 38t

ze zrywakiem trojz^bnym dwupoziomowym z roznym kqtem nachylenia bez obstugi
operatorskiej oraz kosztow paliwa/ z uwzgl^dnieniem kosztow napraw i obs^ug technicznych.

2. Warunki techniczne i organizacyjne;

a) Posiadanie 1 spycharki gqsienicowej o mocy min. 340 KM i wadze min. 38t ze
zrywakiem trojz^bnym dwupoziomowym z roznym kqtem nachylenia.

b) W przypadku awaril jednostki sprz^towej, Wynajmujqcy niezwtocznie dokona jego
naprawy bqdz wymieni niesprawnq jednostk^ na sprawny sprzQt o podobnych
parametrach w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu zgtoszenia awarit.

c) Utrzymanie sprz^tu w sprawnosci technicznej gwarantujqcej biezqce wykonywanie

robot.

d) SprzQt sprawny technicznie z waznym przeglqdem technicznym (wykonana obstuga
techniczna/ sprawdzenie sprawnosci wszeikich uktadow jednostki sprz^towej) oraz

peinym zbiornikiem paiiwa podczas odbioru sprz^tu.
e) SprzQt b^dzie posiadat wazne ubezpieczenie w zakresie OC oraz CPM (Ubezpjeczenie

sprz^tu i maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk).
f) Sprz^t posiadac powinien zabezpieczenie zbiornikow paliwa przed kradziezq paliwa

(typu TPNI lub inne dopuszczone przez Najemc^).
g) Jednostka sprzQtowa musi bye wyposazona w system monitoringu rejestrujqcy

lokalizacJQ i czas pracy jednostki sprzqtowej, parametry, pomiar poziomu i zuzyda
paiiwa wraz z oprogramowaniem w J^zyku polskim.

3. Podczas reatizacji Umowy Wynajmujqcy b^dzie przestrzegat zapisow okresfonych w Umowie.
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Zatqcznik Nr 2 do IPU - Protokot zdawczo-odbiorczy sprz^tu

Protokol zdawczo - odbiorczy

jednostki sprz^towej, pomi?dzy:

Zwanym Wynajmujqcym, a

Przedsi^biorstwem Transportowo-Sprz^towym ,,Betrans" spotka z ograniczonq odpowiedzialnosci^

ul. Kalisko 13, 97-400 Betchatow skr. poczt. 98

Zwanym Najemcq.

Przekazaniejednostki sprz^towej

wskazanej w ponizszej tabeii;

Lp.

1

Nazwa przedmiotu NrVfN Data
przekazania

Pojemnosc
zb. paliwa [I]

Stan licznika
(mth)

Stan techniczny sprz^tu:

Kontrola stanu
technicznego:

Uktad hamulcowy

Uktad kierowniczy

Uktad hydrauliczny

Oswietlenie zewn^trzne

Sygnat dzwi^kowy

Szczelnosc uktacfu zasilanEa
sHnika
Sprawnosc dziatania
ogrzewania
Stan techniczny podzespotow
(wycieki)
Stan techniczny elementow
jezdnych

Spr. Niespr. Uwagi:

Inne uwagi:
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Sprz^t przekazano/odebrano z nizej wymienionym wyposazeniem/dokumentami:

• Kluczyki
• Dekfaracja zgodnosci CE/minimalne wymagania
• Potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej
• Apteczka

• Gasnica

• DTR sprz^tu

• Swiatto ostrzegawcze (kogut)

tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie

tak/nie

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

Zdanie jednostki sprz^towej

Data i godzina zdania Sprz^tu Stan licznika (mth)

Uwagi do stanu technicznego sprz^tu:

llosc paliwa w zbiorniku

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



Zafqczmk nr 3 do SIWZ - IPU

Zatqcznik Nr 3 do IPU - Oswiadczenie pracownika

OSWIADCZENIE PRACOWNIKA

Dane uczestnika:

Imi$ i nazwisko zgteszajqcego:

Data i godzina zdarzenia:

Miejsce zdarzenia:

Marka/Typ jednostki sprz^towej .................................... Nr rej. jednostki sprz^towej

W czyjej dyspozycji wykonywana praca /firma/dzial.,

Na czyje polecenie wykonywana praca:,

*

Przyczyna zdarzenia (opis)

Osoby poszkodowane.

Swiadkowie zdarzenia.

Badanie trze^wo^ci (TAK, NIE) -przezkogo...................................................... wynik ..........,mg/l

Powiadomienie Pogotowia (TAK, NIE)'" z miej'scowo^ci.

Uszkodzenia.

Dane uczestnika II

Imi? i nazwisko

Marka/Typjednostki sprz?towej .................................... Nrrej. jednosfki sprz^towej

Adres zamieszkania (lub oddziai).

Nazwa ubezpieczyciela i nr polisy ubezpieczenia.

Ewentualne uszkodzenia:

Badanietrze^wo6ci(TAK,NIE) -przezkogo....................................................wynik ...........mg/1

Imi^ i nazwisko osoby dozoru, kierownictwa

PTS ,,Betrans" sp. z o.o, ktdrej zgloszono zdarzenie:,

Data i godzina zg-f-oszenia zdarzenia

Wlasne uwagi, wyjaSnienia:,

Podpis zglaszajqcego

szkic sytuacyjny na odwrocie.



Zafqcznik nr 3 do SIWZ - IPU

Za^cznik nr 5 do IPU - Oswiadczenie

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 O^wiadczenie ma zastosowanie dla kontrahent6w, kt6rzy s^ osobami prowadz^cymi indywiduahi^ft^^alno^
gospodarczq.


