Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy FL/KR/ 153 /2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:
„Dostawa mas (żywic) jonowymiennych przeznaczonych do instalacji demineralizacji wody
pracujących w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków ”
w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
1.
Określenie szczegółowe miejsca przeznaczenia:
1.1 Dostawa żywic do Magazynu 370 w Zakładzie Wytwarzania Kraków.
1.2 Uzupełnienie ubytków żywic w Hali demineralizacji w Chemicznej Oczyszczalni Wody Nr 1
Zakład Wytwarzania Kraków.
2.
Dane techniczne:
2.1 Żywica jonowymienna silnie zasadowa Purolite A200 – 6,5 m3,
2.2 Żywica jonowymienna słabo zasadowa Purolite A847 – 6,5 m3,
2.3 Żywica jonowymienna silnie kwaśna Purolite PPC100H – 20 m3,
Szczegółowe parametry poszczególnych żywic znajdują się w Załączniku 1A.
3.
Warunki szczegółowe wykonania prac przez Dostawcę:
3.1 Wymogi technologiczne:
3.1.1 Dostawa żywic jonowymiennych oraz wykonanie czynności serwisowych opisanych
poniżej:
 podanie wytycznych przed rozruchem,
 przeprowadzenie rozruchu oraz nadzoru przy włączeniu do ruchu,
 ustalenie reżimu pracy,
 okresowy serwis.
3.1.2 Dostawca udzieli gwarancji:
 na prace wykonane 24 miesiące od daty podpisania końcowego Protokołu Odbioru.
 na dostarczone żywice – na czas składowania oraz żywotność eksploatacyjną wsadu,
zgodnie z okresem gwarancyjnym producenta, lecz nie mniejszy niż 84 miesiące od
daty dostarczenia i przekazania Zamawiającemu.
3.1.3 Dostawca wykona prace w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (PN, PBUE, inne), Prawem Energetycznym, Instrukcją Organizacji Bezpiecznej
Pracy w TAMEH, Instrukcją Standardu IZOLACJA-system LOTO w TAMEH przy
urządzeniach elektrycznych, energetycznych, które są przystosowane do blokowania
mechanizmów przed przypadkowym lub omyłkowym otwarciem, załączeniem
i pojawieniem się niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda,
sprężone powietrze itp.) podczas prowadzonych robót.
3.1.4 Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji – raporty z rozruchów
wymienników, certyfikaty jakości dla dostarczonych żywic jonowymiennych. Dokumenty
zostaną dostarczone w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
 Monika.Kalicka@arcelormittal.com
 Grzegorz.Dudek@arcelormitttal.com
 Grazyna.Puchniarz@arcelormittal.com
3.2 Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe:
3.2.1 Hałas do 85dB.
3.2.2 Mikroklimat zmienny.
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3.2.3
3.2.4
3.2.5

Zapylenie.
Przestrzeń ograniczona.
Czynne instalacje HCL, NaOH.

3.3 Wymagane środki ochronne:
3.3.1 Wyposażenie pracowników i osób przeprowadzających wizję lokalną oraz wykonujących
prace serwisowe w multiochronną odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej
z identyfikatorami firmy (kask ochronny z paskiem podbródkowym mocowanym
czteropunktowo, ochronniki słuchu, okulary ochronne) oraz buty z podnoskiem.
3.3.2 Wyposażenie pracowników w detektory tlenku węgla i tlenu.
3.4 Wymogi organizacyjne:
3.5.1 Przed przystąpieniem do pracy Zamawiający i Wykonawca remontu, opracują wspólnie
HIRA.
3.5.2 Brak możliwości odstawienia wszystkich urządzeń i instalacji jednocześnie. Prace
prowadzone będą sukcesywnie w odstępach czasu, Dostawca przed każdym następnym
etapem będzie powiadamiany z wyprzedzeniem. Kolejność przekazania poszczególnych
urządzeń i instalacji będzie ustalana z działem eksploatacji w zależności od sytuacji
ruchowej.
3.5.3 Prace będą wykonywane zgodnie z wymogami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
obowiązującej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
3.5 Zagrożenia BHP w miejscu prac:
3.6.1 Praca kilku Wykonawców w jednym miejscu i na różnych poziomach.
3.6.2 Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych i energetycznych.
4.

Dokumentacja:
4.1 Obowiązki Dostawcy związane z wykonaniem dokumentacji.
4.1.1 Dostawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz będzie realizował przedmiot zamówienia ze szczególną
starannością i ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte
wykonanie.
4.1.2 Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiającemu, Dostawca opatrzy przedmiot
zamówienia w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umową,
obowiązującymi przepisami prawa i normami, skoordynowana branżowo oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
4.1.3 Obowiązkiem Dostawcy jest bezpłatne usuwanie wszelkich błędów, nieścisłości, braków
w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze. Błędy zostaną poprawione przez Dostawcę
w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia Dostawcy i na jego koszt.
4.1.4 Dostarczona dokumentacja będzie w języku polskim.

5.

Materiały dostarczane przez Dostawcę:
5.1 Dostawca dostarczy całość materiałów między innymi:
5.1.1 Żywice jonowymienne w ilości i o parametrach zgodnych z niniejszą Specyfikacją.
5.1.2 Inne materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wymienników
jonitowych oraz okresowego serwisu (np. bentonit).

6.

Wymagane kwalifikacje:
6.1 Wykonawca przedstawi referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i należyte wykonanie tego typu prac.
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7.

Przewidywany czas realizacji Zamówienia:
Dostawa żywic jonowymiennych do dnia 30.06.2019r.
Rozruch oraz okresowy serwis do dnia 31.12.2019r.

8.

Uwagi:
8.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia zakresu prac w trakcie
negocjacji cenowych.
8.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji z przyczyn technicznoruchowych lub innych mogących wystąpić w trakcie realizacji zadania bez skutków
finansowych.
8.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Data sporządzenia:

KARTA MATERIAŁOWA Nr 01/2019

28.01.2019

Materiał:

Purolite A 200
Purolite A200 jest polistyrenową żywicą silnie zasadową typu II o strukturze żelowej
i standardowym uziarnieniu. Charakteryzuje się wysoką, użytkową pojemnością wymienną
i sprawnością regeneracji. Posiada wysokie powinowactwo nie tylko do anionów mocnych
kwasów, lecz również do CO2 i SiO2. Purolite A200 charakteryzuje wysoka trwałość chemiczna
i fizyczna.

Parametry i wymagania:
Struktura polimeru
Grupy funkcyjne
Forma fizyczna
Forma dostawy - jonowa
Uziarnienie
Zawartość wilgoci, forma ClPęcznienie odwracalne, Cl-  OHCiężar właściwy, wilgotna forma ClCiężar nasypowy
Całkowita pojemność wymienna
Współczynnik jednorodności
Maksymalna temperatura pracy
Zakres pH, stabilność produktu
Praca
Płukanie wsteczne
Regeneracja
Płukanie wolne (wypieranie)
Płukanie szybkie
Ilość wody płuczącej
Czas składowania

Inne:

Żelowy poliakrylowy sieciowany
dwuwinylobenzenem
Amina czwartorzędowa typu II
Sferyczne ziarna
Cl300 - 1200 μm, <300 μm max. 1%

45-51%
15%
1,08 g/ml
680 – 715 g/l
1,3 val/l (forma Cl-)
(max.) 1,7
35oC (postać OH-),
85oC (postać Cl-)
0 – 14 (trwałość)
0 – 12 (praca)
4 – 50 m/h. Woda odkationowana lub po anionicie
słabo zasadowym
Woda zdemineralizowana lub odkationowana
2 – 10 m/h, 2 – 5 % NaOH, 80 – 160 g 100% NaOH/l
2 – 10 m/h, Woda zdemineralizowana
lub odkationowana
do 50 m/h, Woda odkationowana
lub po anionicie słabo zasadowym
3 – 6 objętości złoża
Nielimitowany; czas składowania ma zapewnić
utrzymanie składów magazynowych; niewykorzystany
jonit powinien mieć czas składowania taki jak żywotność
eksploatacyjna wsadu 7-8 lat

Purolite A 200 jest nierozpuszczalny w kwasach,
zasadach i większości typowych rozpuszczalników.
Nie należy poddawać żywicy działaniu znaczących
ilości wolnego chloru i innych czynników
utleniających, jak np. nadtlenków, co mogłoby
powodować stopniową degradację chemiczną oraz
naruszenie
usieciowania.
Konsekwencją
jest
zmniejszenie pojemności wymiennej żywicy i
pogorszenie jej własności fizycznych.
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Data sporządzenia:

KARTA MATERIAŁOWA Nr 04/2019

28.01.2019

Materiał:

Purolite A847
Żelowa, poliakrylowa żywica słabo zasadowa o standardowym uziarnieniu. Usuwa aniony
mocnych kwasów w procesach demineralizacji, Wysoka odporność na szoki osmotyczne, dobra
wytrzymałość mechaniczna, odporna na zatrucie związkami organicznymi: sorbuje je w czasie
pracy, chroni anionity mocne przed zatruciem tymi substancjami. Łatwość wymywania
zaadsorbowanych związków organicznych podczas regeneracji.

Parametry i wymagania:
Struktura polimeru
Grupy funkcyjne
Forma fizyczna
Forma dostawy - jonowa

Uziarnienie

Zawartość wilgoci, forma ClPęcznienie odwracalne, FB  ClPęcznienie nieodwracalne
Całkowita pojemność wymienna, forma FB
Ciężar właściwy, wilgotna forma ClCiężar nasypowy, forma FB
Całkowita pojemność wymienna
Współczynnik jednorodności
Maksymalna temperatura pracy, forma FB
Zakres pH, stabilność produktu
Praca
Regeneracja
Płukanie wolne (wypieranie)
Płukanie szybkie
Czas składowania

Inne:

Żelowy poliakrylowy sieciowany
dwuwinylobenzenem (DVB)
Amina trzeciorzędowa
Sferyczne ziarna
Wolna zasada (FB)
300 - 1200 µm; <300 µm Max. 1%.
Niejednorodność uziarnienia zapewnia na tym etapie
obróbki wody lepsze właściwości filtrujące złoża.
Zwiększa się też upakowanie złoża, co skutkuje
większą objętościową pojemnością wymienną.

55 – 62 %
maks. 25 %
maks. 5 %
min. 1,6 val /l, objętościowo
1,08 g/ml
675 – 705 g/l
1,6 val/l
(max.) 1,7
38 ºC (okresowo do 40 ºC)
0 – 14 (trwałość)
0 – 14 (praca)
4 – 50 m/h (woda odkationowana)
2 – 10 m/h , 2 – 5% NaOH, 50 – 80g 100% NaOH/l
2 – 10 m/h (woda zdemineralizowana lub
odkationowana)
Do 50 m/h (woda odkationowana)
Nielimitowany; czas składowania ma zapewnić
utrzymanie składów magazynowych; niewykorzystany
jonit powinien mieć czas składowania taki jak żywotność
eksploatacyjna wsadu 7-8 lat
Nierozpuszczalne w rozcieńczonych lub średnio stężonych
kwasach, zasadach, we wszystkich typowych
rozpuszczalnikach .
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Data sporządzenia:

KARTA MATERIAŁOWA Nr 02/2019

28.01.2019

Materiał:

Purolite PPC100H
Silnie kwaśna żywica kationitowa o jednorodnym uziarnieniu i strukturze żelowej, w formie
wodorowej, stosowana w systemie współprądowym procesu demineralizacji.

Parametry i wymagania:
Polistyren żelowy sieciowany dwuwinylobenzenem
DVB
R-SO3- (sulfonowe)
Sferyczne ciemnopomarańczowe ziarna
H+

Struktura polimeru
Grupy funkcyjne
Forma fizyczna
Forma dostawy - jonowa

600 – 700 µm, <300 µm - max. 1%. Specjalnie
dobrane uziarnienie dla rozdzielnej pracy wymieniaczy
kationitowych zapewnia dobre właściwości filtracyjne
ewentualnych zanieczyszczeń podekarbonizacyjnych, w
połączeniu z wysokim stopniem samooczyszczania złoża
podczas procesu płukania wstecznego.
51-55 %; Mniejsze wartości zawartości wilgoci mogą
świadczyć o słabej jakości produktu. Niska wartość tego
parametru ma wpływ na obniżenie kinetyki wymiany, co
przy wyższych prędkościach przepływu oznacza wyższe
poślizgi jonowe.

Uziarnienie

Zawartość wilgoci, forma H+
Pęcznienie odwracalne, Na+ H+
Ciężar właściwy, forma H+
Ciężar nasypowy, forma H+
Całkowita pojemność wymienna, forma Na+
Współczynnik jednorodności
Maksymalna temperatura pracy
Zakres pH, forma H+
Praca
Kompaktacja
Regeneracja
Płukanie wolne (wypieranie)
Czas składowania

Inne:

max 8%
1,1 – 1,2 g/ml
755 – 780 g/l
min. 2,0 val/l, objętościowo
max 1,1 – 1,2
120C
0 – 14 (trwałość)
0 – 14 (praca)
4 – 50 m/h (woda surowa)
20 – 30 m/h (woda zdemineralizowana lub
odkationowana)
2 – 15 m/h, 3 – 8 % HCl
2 – 15 m/h (woda zdemineralizowana lub
odkationowana)
Nielimitowany; czas składowania ma zapewnić
utrzymanie składów magazynowych; niewykorzystany
jonit powinien mieć czas składowania taki jak żywotność
eksploatacyjna wsadu 7-8 lat
Nierozpuszczalne w rozcieńczonych lub średnio stężonych
kwasach, zasadach, we wszystkich typowych
rozpuszczalnikach .

Strona 3 z 3

Załącznik nr 2 do SIWZ
Postępowanie zakupowe nr FL/KR/153/2019

Formularz ofertowy
Dane Dostawcy:
nazwa firmy
adres
NIP
REGON
telefon, fax
mail

OFERTA
1. Niniejszym składamy ofertę na realizację zadania pn.:
„Dostawa mas (żywic) jonowymiennych przeznaczonych do instalacji demineralizacji wody
pracujących w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Oferujemy dostawę:
3

2.1. Żywicy jonowymiennej kationit silnie kwaśny PUROLITE PPC 100H – 20m , za cenę całkowitą

netto: ........................................................... zł
słownie: .…………………………………………………………………………………………………………………..
3

2.2. Żywicy jonowymiennej anionit słabo zasadowy PUROLITE A-847 – 6,5m , za cenę całkowitą

netto: ........................................................... zł
słownie: .…………………………………………………………………………………………………………………..
3

2.3. Żywicy jonowymiennej anionit silnie zasadowy PUROLITE A-200 – 6,5m , za cenę całkowitą

netto: ........................................................... zł
słownie: .…………………………………………………………………………………………………………………..
Do wyżej wymienionych kwot zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązujących stawek.
3. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji za
cenę całkowitą
netto: ........................................................... zł
słownie: .…………………………………………………………………………………………………………………..
Do wyżej wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązujących stawek.
4. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z przedmiotem zamówienia w terminie
określonym w Projekcie Umowy.
5. Okres gwarancji na dostarczone towary wynosi ………... (min. 7) lat od daty podpisania Protokołu
Odbioru.

Strona 1 z 2

Załącznik nr 2 do SIWZ
Postępowanie zakupowe nr FL/KR/153/2019

6. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji w tym, w szczególności z Projektem Umowy, wszelkimi
zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
b) wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy,
c) nasza oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy
stanowiącymi Załączniki do Specyfikacji,
d) zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Dostaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o. dostępnymi na
stronie internetowej http://www.tameh.pl/przetargi oraz akceptuje je i zobowiązuje się do ich
przestrzegania,
e) złożone przez nas oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji
i w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że jesteśmy  nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT.
9. Upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych
informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych.
10. Upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszej Ofercie do
dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia
oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.
11. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Dostawcy, z którymi można się
kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
a) .......................... e-mail...................tel. ......................
b) .......................... e-mail...................tel. ......................
12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji są:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dnia………………………

…………………………………………………………….
(podpis i pieczęć Dostawcy)
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Formularz cenowy
Cena
jedn.
netto
6

Cena
dostawy
netto
7(5*6)

Stawka
VAT
w [%]
8

Cena
dostawy
brutto
10(7+9)

Kwota
VAT

LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

Jedn.

Ilość

1

2

4

5

1

Żywica jonowymienna kationit silnie kwaśny PUROLITE PPC 100H

litr

20000

0,00

0,00

0,00

2

Żywica jonowymienna anionit słabo zasadowy PUROLITE A-847

litr

6500

0,00

0,00

0,00

3

Żywica jonowymienna anionit silnie zasadowy PUROLITE A-200

litr

6500

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:

9(7*8)

0,00

0,00

Wyliczoną wartość należy przenieść do formularza oferty - Załącznik nr 2

.........................................................................
Pieczątka i podpis osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z reprezentacją
wynikającą z dokumentów rejestracyjnych
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OŚWIADCZENIE DOSTAWCY
Dane Dostawcy:
nazwa firmy
adres
NIP
REGON

„Dostawa mas (żywic) jonowymiennych przeznaczonych do instalacji demineralizacji wody
pracujących w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”
Oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie naraziłem nikogo na szkodę poprzez
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane
z zamówieniem, z wyłączeniem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
4) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
albo uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
7) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
8) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
10) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie
skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
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przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
11) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary;

Dnia……………………………

..................................................
(podpis i pieczęć Dostawcy)
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OŚWIADCZENIE DOSTAWCY
Dane Dostawcy:
nazwa firmy
adres
NIP
REGON
„Dostawa mas (żywic) jonowymiennych przeznaczonych do instalacji demineralizacji wody pracujących
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”
Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamówienia, OŚWIADCZAM, że posiadam
niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz, że zrealizowałem w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) następujące
zamówienia (zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 3 specyfikacji):
Lp.

Przedmiot dostawy

Miejsce realizacji

Okres wykonania

Zamawiający rezerwuje sobie prawo wystąpienia o podanie danych kontaktowych do przedstawiciela
firmy, gdzie Oferent wykonywał ww. dostawy, w celu uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie.

UWAGA:
Do zamówień wymienionych w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały
wykonane należycie.

……………………………
(data)

…………………………………………
(pieczęć i podpis Oferenta)

Projekt Umowy nr FL/KR/153/2019

PROJEKT UMOWY NR FL/KR/153/2019

Zawarta w dniu ......................... 2019 r. pomiędzy:

1. TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92/102B, 41-308
Dąbrowa Górnicza wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice –
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000517891, REGON: 243631583, NIP: 629-246-99-87, kapitał zakładowy: 340 118 500,00 zł,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1) ………………………………………………………………..……

2) ……………………………………..………………………………
a
2. ………………………………..z siedzibą …………………………………………………………., wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego ……………………………………………………………………………, pod nr KRS: …………………………,
NIP: …………………………., REGON: …………………………,zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez:

1) ……………………………...……………………………………

2) ……………………………………….……………………………
Zamawiający i Dostawca będą łącznie określani jako Strony, a każdy oddzielnie jako Strona.

W rezultacie wyboru oferty Dostawcy w postępowaniu nr FL/KR/153/2019 o udzielenie zamówienia
na realizację zadania pn.: „Dostawa mas (żywic) jonowymiennych przeznaczonych do instalacji
demineralizacji wody pracujących w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków” w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury Udzielenia Zamówień w TAMEH POLSKA
sp. z o.o. Strony zawarły Umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i do przeniesienia na Zamawiającego
własności:
1.1. Żywicy jonowymiennej kationit silnie kwaśny PUROLITE PPC 100H – 20m3,
1.2. Żywicy jonowymiennej anionit słabo zasadowy PUROLITE A-847 – 6,5m3,
1.3. Żywicy jonowymiennej anionit silnie zasadowy PUROLITE A-200 – 6,5m3,
zwanej dalej Surowcami (dalej jako „Przedmiot Umowy”).
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.

§2
TERMINY
1.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot Umowy określony w §1
w terminie do dnia 30.06.2019 r.

2.

Rozruch oraz okresowy serwis do dnia 31.12.2019 r.

§3
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy zgodnie z Umową i złożoną ofertą,
w wyznaczonym terminie. Surowce należy dostarczyć do Magazynu 370 w TAMEH POLSKA
sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków, 31-752 Kraków, ul. Ujastek 1, od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 630 do 1300.
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot Umowy fabrycznie nowy,
spełniający wymagania określone w Załączniku nr 1 i Załączniku 1A do niniejszej Umowy, a także
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych, posiadający
wymagane atesty, świadectwa jakości lub deklaracje zgodności, a także wolny od wad fizycznych
i prawnych, w tym nieobciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3. Surowce zostaną dostarczone na paletach 1m3 w workach o pojemności 25 litrów.
4. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Dostawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do
udostępnienia Dostawcy wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do jego wykonania.

§4
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI
1.

Dostawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania wymagań
ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów.

2.

W związku z obowiązującym w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Systemem Zarządzania Środowiskiem
(SZŚ), zobowiązuje się pracowników Dostawcy do stosowania wytycznych obowiązującej Polityki
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Środowiskowej oraz obowiązujących i udostępnionych na terenie TAMEH procedur i instrukcji
SZŚ oraz wszelkich wytycznych przekazywanych przez pracowników nadzorujących prace
Dostawcy. Zobowiązuje się Dostawcę do spełniania przepisów prawa w zakresie ochrony
środowiska, w tym do posiadania niezbędnych zezwoleń, jeśli takowe są wymagane.
3.

Dostawca zobowiązuje się do odbioru i zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów
powstałych w związku z realizacją Umowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami, na własny koszt. Jednakże na wniosek Zamawiającego, Dostawca będzie zobowiązany
do przekazywania wskazanych przez Zamawiającego odpadów powstałych w związku z realizacją
Umowy, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca lub miejsc. W przypadku wskazanym
w zdaniu poprzednim zagospodarowanie tych odpadów będzie należeć do Zamawiającego.

§5
ODBIORY
1.

Odbiór Przedmiotu Umowy wymaga potwierdzenia w formie Protokołu Odbioru.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki do odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności
zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć
w procedurze odbioru Przedmiotu Umowy.
3. W terminie 3 dni od dnia dostarczenia przez Dostawcę Przedmiotu Umowy Zamawiający dokona
jego weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Umowy,
a następnie dokona Protokolarnego ich odbioru.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy jest podpisany przez obie Strony
Protokół Odbioru, potwierdzający odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy bez
zastrzeżeń.
5. W razie nieuzasadnionej odmowy podpisania przez Dostawcę Protokołu Odbioru, Zamawiający
będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu.
6. W wypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych przez Zamawiającego, że Przedmiot
Umowy ma wady jakościowe lub ilościowe, w Protokole Odbioru należy wskazać te wady oraz
termin ich usunięcia. Po upływie terminu usunięcia wad przedstawiciele Zamawiającego ponownie
przystąpią do czynności odbioru.
7. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa
w stosunku do Przedmiotu Umowy przechodzą na Zamawiającego.
8. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Dostawcy
z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub Gwarancji.

§6
WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się całkowite wynagrodzenie, które nie przekroczy wysokości
………………………………….. zł netto słownie: ………………………………………………………………………………….00/100.
Do niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązujących stawek.
2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
zrealizowania przez Dostawcę Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich związanych
z tym obowiązków Dostawcy wynikających z Umowy lub z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
3. Ustala się, że rozliczenie za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej
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po zrealizowaniu całego Przedmiotu Umowy.
4. Podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie
Protokół Odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
5. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji Przedmiotu Umowy, Dostawca
zobowiązuje się wysłać fakturę Zamawiającemu na adres:
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
6. Faktura musi zawierać dane wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dostawca
zobowiązany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru Zamówienia IFS
i numeru Umowy. Brak powyższych danych w treści faktury VAT spowoduje niezapłacenie
Dostawcy wynagrodzenia bez prawa żądania zapłaty odsetek za opóźnienie, do chwili wystawienia
poprawnej faktury VAT. Termin zapłaty jest zachowany w dacie obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy przelewem
bankowym z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Dostawcy prowadzony
w …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
o numerze ……………………………..............................................................................................................
w terminie 45 dni od daty skutecznego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, wraz
z dokumentami rozliczeniowymi na adres podany w ust. 5 powyżej. Zmiana numeru rachunku
bankowego wymaga powiadomienia Zamawiającego odrębnym pismem, podpisanym zgodnie
z reprezentacją Dostawcy.
8. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za
datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI
1.

Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja):
1.1. na Przedmiot Umowy - na okres 7 lat;
który zwany będzie w treści niniejszego paragrafu „Przedmiotem objętym Gwarancją”.

2.

Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty kompletnej dostawy.

3.

Z tytułu Gwarancji Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego
Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną.

4.

Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi
wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Dostawcy
reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Dostawcy zobowiązuje
się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia
Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Dostawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Dostawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego
terminu.

5.

Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego
na adres poczty elektronicznej Dostawcy przez pracowników Zamawiającego uprawnionych do
działania w tym zakresie jednoosobowo. Dostawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres
poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym
ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub
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Dostawcy, chodzi o adresy poczty elektronicznej Zamawiającego lub Dostawcy wskazane
w § 12 Umowy.
6.

Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było
możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą
Reklamacją, jego część. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.

7.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na
wniosek Dostawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu
przewidzianego w ust. 6.

8.

Jeżeli w okresie Gwarancji Przedmiot objęty Gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie
wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją na nowy,
wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

9.

Jeżeli Dostawca odmówi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie
usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, i nie dostarczy
Zamawiającemu Przedmiotu zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub
za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Dostawcy.

10. Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad
w zakresie polisy OC.
11. Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że:
11.1. wady powstały na skutek działania siły wyższej;
11.2. wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego Gwarancją
korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Dostawca
nie ponosi odpowiedzialności.
12. Przed upływem terminu Gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do dokonania odbioru
pogwarancyjnego przy udziale Dostawcy. O przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego
Zamawiający poinformuje Dostawcę z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. Postanowienie
§ 5 ust. 7 Umowy stosuje się także do odbioru, o którym mowa w niniejszym ust. 12.
13. W Protokole Odbioru pogwarancyjnym, Zamawiający określi zakres stwierdzonych wad. Dostawca
na swój koszt usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego w takim terminie, jaki
Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą
inny termin.
14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji,
jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem oraz przed upływem Gwarancji zostaną zgłoszone.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego
z tytułu rękojmi za wady przysługujące mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień
poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją niezależnie od uprawnień wynikających
z Gwarancji.
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16. Dostawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot objęty Gwarancją na okres 12
miesięcy licząc od daty kompletnej dostawy.
17. Dostawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym
obustronnie uzgodnionym technicznie możliwym terminie.

§8
KARY UMOWNE
1.

Strony ustalają, że Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar
umownych w następujących przypadkach:
1.1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Przedmiotu Umowy w terminie określonym
zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto należnego Dostawcy na
podstawie § 6 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia.
1.2. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze
w terminie określonym zgodnie z § 5 ust. 9 Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto
należnego Dostawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy za Przedmiotu Umowy dotknięty wadą za każdy dzień opóźnienia.
1.3. w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji /
rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto należnego Dostawcy na podstawie § 6
ust. 1 Umowy za Przedmiotu Umowy dotknięty wadą - za każdy dzień opóźnienia.
1.4. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części z przyczyn
leżących po stronie Dostawcy lub gdy Dostawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez
uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Dostawcy
na podstawie § 6 ust. 1 Umowy,
1.5. w przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku poufności określonego w § 11 Umowy w wysokości 1% całego wynagrodzenia netto należnego Dostawcy na podstawie § 6 ust. 1
Umowy - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku;

2.

Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w przypadku, gdy
którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej
przyczyny - w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Dostawcy na podstawie
§ 6 ust. 1 Umowy,

3.

Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego w pełnej wysokości,

4.

Kary umowne będą płatne przez Strony w terminie 14 dni od daty wystawienia noty
obciążeniowej przez Zamawiającego.

5. Łączna suma kar umownych płatnych przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami Umowy,
z wyłączeniem kar umownych związanych z naruszeniem przepisów BHP i dyscypliny pracy,
o których mowa w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, jest ograniczona do kwoty dwudziestu
pięciu procent (25%) całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §6 ust. 1
Umowy.
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§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Dostawca naruszy istotny
obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
1.1.

nie zrealizuje dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy bez uzasadnionej
przyczyny lub przerwie dostawę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 20 dni ;

1.2.

nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym
w § 7 ust. 6 lub określonym na podstawie § 7 ust. 7 Umowy;

1.3.

nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym w § 7 ust. 6 lub
określonym na podstawie § 7 ust. 7 Umowy;

1.4.

naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 11 Umowy;

1.5.

Dostawca (pomimo uprzedniego, odpowiedniego wezwania przez Zamawiającego,
skierowanego do Dostawcy z 5 - dniowym terminem na zrealizowanie tegoż wezwania)
nadal realizuje Przedmiot Umowy:
a) bez zachowania należytej staranności,
b) z naruszeniem obowiązujących przepisów
c) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie.

2. Dostawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy istotny
obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
a) bez uzasadnionej przyczyny odmówi przystąpienia do dokonania czynności odbioru;
3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona
uprawniona może wykonać w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu
nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w § 13 ust. 5 Umowy.
7. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności w zakresie obsługi
klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej:
Czynności), może wykonywać inny podmiot w szczególności TAURON Obsługa Klienta
sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).
9. Dostawca wyraża zgodę na przekazywania przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu
wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z
niniejszą Umową.
10. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 8, nie
stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje
w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz
dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany,
rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
11. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 7 - 9 powinny być interpretowane możliwie
szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.
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§10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§11
KLAUZULA POUFNOŚCI
1.

Dostawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je
i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.

Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane
w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt
jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających
na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one
udostępnione Dostawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały
pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym,
gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym,
administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów,
w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz,
z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).

3.

Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać,
przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych
niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

4.

Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
4.1. które są dostępne Dostawcy przed ich ujawnieniem Dostawca przez Zamawiającego;
4.2. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania
Dostawcy do zachowania poufności;
4.3. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich
informacji;
4.4. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
4.5. które stanowią informacje powszechnie znane.

5.

W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Dostawca może ujawniać Informacje Poufne swoim
pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że
przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach
określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

6.

Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Dostawcę
bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. Dostawca
zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy,
niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie
Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji
Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla
celów archiwalnych, który dostawca uprawniony jest zachować.
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§12
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy
oraz do podpisania protokołu, są:


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



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

2. Ze strony Dostawcy osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz
do podpisania protokołu, są:


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



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

§13
SIŁA WYŻSZA
1.

Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy,
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu
nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy
Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
1.1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;
1.2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
1.3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające
porządkowi publicznemu;
1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,
z wyłączeniem strajków u Stron.

2.

Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się
z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na
piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym
zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując
przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć
do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania
niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.

3.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły
Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej
niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje
w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.

4.

Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli
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po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed
upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą
inną datę zakończenia negocjacji.
5.

W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4,
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§14
ZMIANY UMOWY
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem
nieważności jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie
Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, danych wskazanych w § 16 ust. 3 zdanie pierwsze
Umowy, osób wskazanych w § 12 Umowy, danych kontaktowych tych osób oraz innych tym
podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której
dana zmiana dotyczy.

2.

Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków
ich wprowadzenia:

3.

2.1.

zmiana typu Przedmiotu Umowy lub ich ilości określonych w Załączniku nr 1 do Umowy
(z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 3 Umowy) – w razie braku dostępności Przedmiotu
Umowy na rynku lub zaprzestania ich produkcji, z uwzględnieniem postanowień ust. 2.3,

2.2.

zmiana terminu realizacji całości lub części Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia przyczyn
zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Dostawcy skutkujących niemożliwością
dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,

2.3.

zmiana miejsca dostawy określonego w § 3 Umowy oraz związana z tą zmianą modyfikacja
terminów dostaw w zakresie ilości Urządzeń dostarczanych do poszczególnych miejsc
dostawy - jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego,

2.4.

zmiana wynagrodzenia Dostawcy – w razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, jeśli
ta zmiana będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Przedmiotu Umowy po
stronie Dostawcy; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Dostawcę;

2.5.

zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Dostawcy – w razie
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie,

W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2.1 Dostawca zaproponuje Zamawiającemu zamiennik o co
najmniej równoważnych parametrach technicznych jak określone zgodnie z postanowieniem § 6
Umowy. Na Dostawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego
o konieczności zmiany Umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim oraz dostarczenie
pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu z rynku Urządzenia
pierwotnie objętego Przedmiotem Umowy.
§15
KLAUZULA PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa posługiwać się innymi
osobami przy wykonaniu Przedmiotu Umowy ani przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z Umowy na osoby trzecie.
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2. W szczególności dotyczy to przeniesienia jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy na osoby trzecie lub udzielenia osobie trzeciej pełnomocnictwa do ich dochodzenia.
§16
KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.
3.

Strony zobowiązują się, że:
1.1. będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu związanym z wykonywaniem Umowy,
1.2. będą przetwarzać dane osobowe w systemach informatycznych zapewniających odpowiedni
poziom ich ochrony,
1.3. nie będą udostępniać osobom trzecim żadnych danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego lub zebranych w imieniu Zamawiającego,
1.4. nie będą tworzyć zbiorów danych osobowych na podstawie otrzymanych danych
osobowych.
Strony zobowiązują się do przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy
w sposób zapewniający ich integralność.
Dane osobowe uzyskane od Wykonawcy oraz jego podwykonawców w związku z realizacją
niniejszej Umowy, będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), z zachowaniem obowiązku informacyjnego, który jest Załącznikiem nr 5 do niniejszej
Umowy.
§17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy, każdy na prawach oryginału.
5. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja,
Załącznik nr 1A – Karty materiałowe,
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy,
Załącznik nr 4 – Katalog kar BHP,
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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KLAUZULA INFORMACYJNA

TAMEH POLSKA sp. z o.o. , informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1.
2.

3.

4.

5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z o.o. 41-308
Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92/102B.
Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Deneka,
e-mail: krzysztof.deneka@tameh.pl TAMEH POLSKA sp. z o.o. 41-308 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 92/102B.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
3.1. Zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie
należącym do Administratora.
3.2. Ochrony mienia Administratora.
3.3. Ewidencjonowania osób przebywających
na terenie należącym do
Administratora.
3.4. Zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie prowadzonego monitoringu wizyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełniania przez
Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, realizacja celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie przetwarzanych danych:
5.1. Imię i nazwisko.
5.2. Nr dokumentu tożsamości.
5.3. Nazwa firmy.
5.4. Datę oraz zakres godzin przebywania na terenie należącym do Administratora.
5.5. Wizerunek utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego.
Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych koniecznych dla celów
ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących może skutkować odmową
wstępu na teren Administratora.

6.

Jako Administrator jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania dokumentów
zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne
do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
celów tj. przez okres przechowywania zapisów monitoringu wizyjnego oraz ewidencji
osób wchodzących i wychodzących, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed
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7.

8.

9.

roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań
przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.
Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom:
7.1. Partnerom technologicznym czyli podmiotom, które świadczą dla nas usługi,
wszędzie tam gdzie ich powierzenie jest wymagane w celu prawidłowego
funkcjonowania spółki,
7.2. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków lub uprawnień
(Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Policja, Sądy),
7.3. Podmiotom kapitałowo powiązanym z Administratorem danych,
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Krzysztof Deneka
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
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KATALOG KAR
WAŻNE! KARY PODLEGAJĄ SUMOWANIU
WYSOKOŚĆ KARY

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

(PLN)

1

Wykonywanie Prac bez dokumentów dopuszczeniowych (w tym m.in. polecenie na wykonywanie prac, karta
oceny ryzyka HIRA, wymagane zezwolenia).

5 000,00

2

Zmiana zakresu i sposobu wykonywania prac bez zgody Zamawiającego.

2 000,00

3

Zmiana składu zespołu pracowników wykonujących Prace bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.

5 000,00

4

Nieobecność pracownika wyznaczonego do stałego, rzeczywistego nadzoru podczas wykonywania Prac.

2 000,00

5

Wykonywanie Prac na wysokości bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

5 000,00
2 000,00

7

Wykonywanie Prac bez lub z niedziałającym detektorem gazu.⃰
Wykonywanie Prac bez wyznaczonego pracownika do asekuracji. Wykonywanie Prac bez sprzętu do ewakuacji
pracownika z przestrzeni ograniczonej podczas prowadzenia Prac.

8

Używanie do Prac maszyn i urządzeń bez dopuszczenia Zamawiającego lub uszkodzonych (w tym m. in. bez
wymaganych osłon oraz nie posiadających aktualnego dopuszczenia UDT).

1 000,00

9

Wykonywanie Prac bez założenia indywidualnej kłódki zgodnie ze standardem „Izolacja”. ⃰

1 000,00

10

Prowadzenie maszyn, pojazdów i urządzeń dźwignicowych przez pracowników nieposiadających odpowiednich
uprawnień.

1 000,00

11

Używanie uszkodzonego lub niewłaściwego zawiesia.

2 000,00

12

Wykonywanie Prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez wymaganej oceny zagrożenia pożarowego,
odpowiednich zezwoleń oraz sprzętu gaśniczego (gaśnic).

3 000,00

13

Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych środków ochrony indywidualnej i ubrań roboczych (np. brak logo,
niewłaściwy kolor ⃰ , brak okularów itp.).
Palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych.

1 000,00

15

Naruszenia systemu przepustkowego (używanie nie swoich przepustek, zamienianie się przepustkami, używanie
takich, którym skończyła się ważność, podrabianie przepustek, niszczenie i brak czytelności).

3 000,00

16

Zatrudnienie pracownika Zamawiającego
Zamawiającego.

10 000,00

17

Korzystanie pracownika Wykonawcy z odzieży roboczej/ochronnej Zamawiającego.

18

Nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym.

1 000,00

19

Kradzież i usiłowanie kradzieży.

10 000,00

20

Za każdorazową próbę wejścia pracownika Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, będącego pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, a także za każdorazowe stwierdzenie przebywania jego
na terenie Zamawiającego w stanie po spożyciu lub użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających.

10 000,00

6

14

21

przez Wykonawcę w celu wykonywania

Prac na terenie

1 000,00

10 000,00

W szczególnie poważnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia (np. skutkujących zaistnieniem ciężkiego,
zbiorowego lub śmiertelnego wypadku przy pracy na terenie Zamawiającego albo powstaniem ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby przebywającej na terenie Zamawiającego lub narażenia na szkodę
mienia Zamawiającego o znacznej wartości przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy
taki przypadek karę umowną w wysokości 20% (lub inną kwotę w uzgodnieniu z Zamawiającym) całości
wynagrodzenia netto, przewidzianego w Umowie o Wykonanie Pracy na terenie Zamawiającego, w związku z
którą dopuszczono się naruszenia.

⃰ nie dotyczy: TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie - Koźlu

ZAMAWIAJĄCY:

1 000,00

WYKONAWCA:

Załącznik nr 8 do Umowy nr FL/KR/151/2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z o.o., 41-308
Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92/102B.
2. Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail:
krzysztof.deneka@tameh.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, iż
zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

Krzysztof Deneka
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
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