Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy FL/KR/157 /2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonanie koncepcji technicznej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego pn.:
„Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego

I.

w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
1.

Określenie szczegółowe miejsca robót:
Zakład Wytwarzania Kraków

2.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:
2.1

Zadanie 1 – „Wymiana i izolacja rurociągu dmuchu wielkopiecowego zasilającego Wielki
Piec numer 5 (WP-5) - odcinek o długości 570 metrów.”
Dla podniesienia efektywności energetycznej procesu technologicznego założono
wykonanie izolacji nowego rurociągu.
2.2 Zadanie 2 – „Stacja redukcyjna tlenu wraz z oprzyrządowaniem, opomiarowaniem
i instalacją dozowania tlenu do rurociągu Zimnego Dmuchu wielkopiecowego.”
Tlen będzie dozowany bezpośrednio do rurociągu Zimnego Dmuchu wielkopiecowego. Po
realizacji zadania możliwa będzie płynna regulacja ilości przepływu tlenu w zakresie
0 ÷ 11.300 Nm3/h. Sterowanie stacją jak i armaturą odcinającą zostanie zlokalizowane
w sterowni WP-5 co poprawi skuteczność prowadzenia procesu technologicznego przez
AMP.
3.
Wytyczne do wykonania prac projektowych:
3.1

Zadanie 1:
1.

2.

3.

4.
5.

W przypadku wykonania nowego izolowanego rurociągu Zimnego Dmuchu (ZD)
konieczne jest wykonanie nowego odcinka rurociągu ZD wraz z kompensatorem,
armaturą i aparaturą kontrolno-pomiarową od zaworu Snorth do nagrzewnic wraz z bypassem (w związku ze wzrostem temperatury ZD).
Planowany rurociąg zasilany będzie jedną z trzech istniejących w Zakładzie Wytwarzania
Kraków (ZW KRK) turbodmuchaw wielkopiecowych za pośrednictwem istniejącej
Rozdzielni Dmuchu WP ZW KRK.
Najwyższe parametry dmuchu jakie można osiągnąć to:


ciśnienie absolutne w króćcu tłocznym TD1 = 6,5 kG/cm2,



wydajność maksymalna TD1 = 261 000 Nm3/h,

 temperatura maksymalna dmuchu z TD1 = 220O C.
Parametry dmuchu z pozostałych turbodmuchaw TD6 i TD7 są niższe.
Rurociąg musi być wyposażony w rozliczeniowy układ pomiarowy: skorygowany do
warunków normalnych pomiaru ilości dmuchu.
Strona 1 z 4

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy FL/KR/157 /2019

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

3.2



ciśnienie obliczeniowe 0,6 MPa (g),



temperatura obliczeniowa 220o C.

Zadanie 2:
1.

4.

Pomiar ciśnienia wewnątrz rurociągu.
Pomiar temperatury dmuchu.
Dane pomiarowe należy odwzorować na tablicach sterowniczych lub systemach
wizualizacji TD1, TD6, TD7 oraz w systemie rozliczeniowym ZW KRK (Historian).
Odwzorowanie danych dla WP zostanie określone.
Rurociąg w ZW KRK należy podłączyć do istniejącego w obrębie Rozdzielni Dmuchu WP
rurociągu dmuchu dla WP-5.
Ułożyć na istniejących podporach trasą po istniejącym rurociągu dmuchu do WP4.
Nowoprojektowany rurociąg ZD należy zakończyć podłączeniem do istniejącego zaworu
Snorth’a.
Rurociąg ZD za zaworem Snorth’a do nagrzewnic WP-5 należy poddać analizie
wytrzymałościowej łącznie z nowoprojektowanym rurociągiem. Zamawiający dysponuje
wstępną analizą wytrzymałościową związaną z podniesieniem temperatury dmuchu.
W przypadku konieczności wymiany ww. odcinka w zakresie przygotowania projektu
wielobranżowego należy uwzględnić ten fragment instalacji.
Parametry obliczeniowe istniejącego w Rozdzielni Dmuchu rurociągu dmuchu dla WP5:

Parametry instalacji do wzbogacania zimnego dmuchu w tlen:


nominalny przepływ tlenu do zimnego dmuchu regulowany w zakresie 0-11300
Nm3/h (układ pomiarowy dostosowany do regulacji +20% parametrów
nominalnych),



ciśnienie tlenu za stacją redukcyjna musi gwarantować płynną regulację ilości tlenu
w powyższym zakresie,



należy przewidzieć dwa sposoby regulacji zawartości tlenu w Zimnym Dmuchu (na
podstawie pomiarów przepływu tlenu i ZD, na podstawie analizy zawartości tlenu
w Zimnym Dmuchu za stacja redukcyjną),



wymagany analizator stężenia tlenu w Dmuchu zabudowany w odpowiedniej
odległości od miejsca wprowadzenia tlenu do ZD (odpowiednie wymieszanie tlenu
i powietrza) Analizator powinien spełniać wszystkie obowiązujące normy i posiadać
atesty bezpieczeństwa,



zaprojektować kompletny system automatyki (wymagana komunikacja z systemem
automatyki WP).

Zakres oferty i dokumentacji
4.1

Wykonanie koncepcji technicznej realizacji
wielkopiecowego i stacji redukcyjnej tlenu:
•
•

opis techniczny,
schemat P&ID,
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•
•
•
•
•
•
•

4.2

plan rozmieszczenia urządzeń dla instalacji dozowania tlenu,
plan przebiegu trasy rurociągu dmuchu wielkopiecowego na estakadzie wraz
z wstępnym wskazaniem miejsc podparcia,
propozycję miejsc wpięcia instalacji dozowania tlenu do nowoprojektowanego
rurociągu dmuchu jak i istniejącego,
specyfikacje procesowe zaworów, płytek bezpieczeństwa,
specyfikację armatury ręcznej i regulacyjnej,
zestawienie materiałów (rur, kompensatorów, kołnierzy, uszczelek, śrub i nakrętek,
zaworów, kształtek),
specyfikacje aparatury PiA (przetworniki przepływu, przetworniki ciśnienia,
termometry lokalne, zwężki ograniczające, zawory on/off, zawory regulacyjne).

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla realizacji projektu tj.:
•

4.3
4.4
4.5
4.6
5.

pomiary geodezyjne (wykonanie pomiarów geodezyjnych w układzie lokalnym
zgodnie z przygotowanymi szkicami),
• branża technologiczna (opis techniczny, P&ID, specyfikacja zaworów, rurociągów,
specyfikacja tłumików (jeśli wymagane), kompensatorów, itp.),
• branża automatyki (opis techniczny, schematy obwodowe, lista kablowa,
specyfikacje urządzeń PiA, zestawienie materiałów, itp.),
• branża elektryczna (trasy kablowe zasilania układu, rozdzielnice zasilające, układ
sterowania lokalnego urządzeń, oświetlenie podestu, dobór aparatury
zabezpieczającej zasilanie w istniejących rozdzielniach, itp.),
• branża orurowania (opis techniczny, rysunki montażowe, rysunki izometryczne,
zestawienie
materiałów,
zestawienie
podpór,
obliczenie
statycznowytrzymałościowe, dokumentacja dla Jednostki Notyfikującej),
• branża budowlana (opis techniczny, rysunki techniczne, zestawienie materiałów,
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, itp.).
Inna dokumentacja niezbędna dla kontraktacji robót wykonawczych oraz ich realizacji.
Wykonanie instrukcji eksploatacji instalacji dozowania tlenu.
Udział w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego.
Nadzór autorski nad realizacją projektu.
Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe:

5.1 Wymagane środki ochronne:
5.1.1 Wyposażenie pracowników biorących udział w wizjach lokalnych, wykonujących
niezbędne pomiary na obiekcie 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.
5.1.2 Wyposażenie pracowników w detektory tlenku węgla i tlenu.
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5.2 Wymogi organizacyjne:
5.2.1 Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca projektu, zapozna się z kartą zagrożeń
HIRA.
5.2.2 Prace będą wykonywane zgodnie z wymogami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
obowiązującej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
5.3 Zagrożenia BHP w miejscu prac:
5.3.1 Praca kilku firm w jednym miejscu i na różnych poziomach.
5.3.2 Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych i energetycznych.
5.3.3 Transport poziomy i pionowy w rejonie przejść komunikacyjnych.
6.

7.

Harmonogram wykonania Zamówienia:
6.1 Koncepcja zostanie wykonana w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
6.2

Wielobranżowa dokumentacja techniczna zostanie wykonana w terminie do 5 tygodni od
momentu zaakceptowania koncepcji technicznej.

6.3

Instrukcja eksploatacji instalacji dozowania tlenu zostanie przygotowana do 12 tygodni od
momentu zaakceptowania wielobranżowej dokumentacji technicznej.

Uwagi:
7.1 Zamawiający z uwagi na ograniczony czas realizacji projektu zakłada brak konieczności
sporządzania Projektu Budowlanego oraz uzyskiwania dokumentów związanych
z pozwoleniem na budowę.
7.2

Zamawiający zastrzega, że może nie posiadać kompletnej dokumentacji archiwalnej.
W przypadku jej braku Wykonawca dokona niezbędnej inwentaryzacji.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa: .................................................................. …………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………
tel.: …………......................................
NIP: …………………………………………..
Regon: ………………………………………
OFERTA nr…………………
1.

Niniejszym składamy ofertę na realizacje zadania pn.:

Wykonanie koncepcji technicznej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego pn.:
„Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego
w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków”.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji: za cenę całkowitą netto …………………………………………………………………………………..……zł
słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kwota wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje wynagrodzenia:
1.1 Wykonanie „Koncepcji technicznej” dla:


Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego w TAMEH POLSKA sp. z o. o.
Zakład Wytwarzania Kraków,
za kwotę: ……………………..……….. zł netto (słownie: ………………………………………………………….
złotych 00/100). Do niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wg
obowiązujących stawek.
1.2 Wykonanie „Wielobranżowego projektu wykonawczego” wraz z nadzorem autorskim nad
realizacją projektu:


2.

Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego w TAMEH POLSKA sp. z o. o.
Zakład Wytwarzania Kraków,
za kwotę: …………………………..zł netto (słownie: ……………………………..…………………………………
złotych 00/100). Do niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wg
obowiązujących stawek.
Przewidywany czas realizacji Zamówienia:
a)
Koncepcja zostanie wykonana w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
b)
Wielobranżowa dokumentacja techniczna zostanie wykonana w terminie do 5
c)

tygodni od momentu zaakceptowania koncepcji technicznej.
Instrukcja eksploatacji instalacji dozowania tlenu zostanie przygotowana do 12
tygodni od momentu zaakceptowania wielobranżowej dokumentacji technicznej.
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3.

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)

złożone przez nas oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym.

4.

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.

5.

Akceptujemy termin płatności wynoszący 45 dni kalendarzowych liczony od daty otrzymania
faktury VAT przez Zamawiającego a za dzień zapłaty uznajemy datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

6.

Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT.

7.

Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy.

8.

Upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych
informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych.

9.

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.

10. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy,
z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących
przedmiotu zamówienia:
1. ……………………………….. e - m a i l : … . . … … … … … … … … … t e l . : … … … … … … … … . . .
2. ……………………………….. e - m a i l : … . . … … … … … … … … … t e l . : … … … … … … … … . . .
12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji są:

a)

………………………………………………………………

b)

………………………………………………………………

c)

………………………………………………………………

Dnia: …………………

……………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE OFERENTA DOT. KWALIFIKACJI ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ
Dane dotyczące Oferenta:
Nazwa .............................................................................
Adres …………………………………………………………………………..

Wykonanie koncepcji technicznej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego pn.:
„Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego
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, 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 Oferenta
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POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

Nazwa Oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:
................................................................................... ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji
technicznej pn.:

Wykonanie koncepcji technicznej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego pn.:
„Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego
w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków”.
Nr postępowania FL/KR/157/2019
w dniu ……………………………...........na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków przez (podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy przedstawiciela
Oferenta):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..
Podpis pracownika Zamawiającego
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OŚWIADCZENIE OFERENTA O REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Dane dotyczące Oferenta:
Nazwa ...................................................................
Adres ....................................................................

Wykonanie koncepcji technicznej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego pn.:
„Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego
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 pięciu lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to
w tym okresie) następujące zamówienia (zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 4 specyfikacji):

Nazwa i adres
Zleceniodawcy

Imię
i nazwisko oraz
numer telefonu
osoby kontaktowej
Zleceniodawcy

Wartość
usługi
w zł netto

Czas realizacji
Opis przedmiotu zamówienia

Od
d/m/r

Do
d/m/r

1

2

3

4

5

6

Zamawiający rezerwuje sobie prawo wystąpienia do wskazanych zleceniodawców w celu uzyskania
dodatkowych informacji o wykonanych usługach
UWAGA:
Do zamówień wymienionych w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te
zostały wykonane należycie.
Dnia: …………………

.. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . .
(podpis i pieczęć Oferenta)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Postępowanie przetargowe nr FL/KR/157/2019

OŚWIADCZENIE OFERENTA O DYSPONOWANIU POTENCJAŁEM TECHNICZNYM

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa …………………………………………………..
Adres ………………………………………………………

Wykonanie koncepcji technicznej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego pn.:
„Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego
w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków”.
Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamówienia, OŚWIADCZAM, że dysponuję
potencjałem technicznym (zgodnie z pkt. 4 SIWZ) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt.
4 SIWZ) lub posiadam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mi potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Dnia: ……………………

………………………….………………………..…………….
(podpis i pieczęć Oferenta)
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PROJEKT UMOWY nr FL/KR/157/2019

Zawarta w dniu _______ 2019r. 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 „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:
1.

………………………………………………………………..……

2.

……………………………………..………………………………

Zamawiający i Wykonawca będą łącznie określani jako Strony, a każdy oddzielnie jako Strona.
W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr FL/KR/ 157 /2019 o udzielenie zamówienia
na wykonanie koncepcji technicznej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego pn.:

„Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego
w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków”.
w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawarły Umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej
treści:

Projekt Umowy Nr FL/KR/157/2019
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

3.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zamówienie na wykonanie koncepcji technicznej oraz
wielobranżowego projektu wykonawczego pn.:
„Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Kraków”
Przedmiot Umowy należy opracować w oparciu o wytyczne ujęte w Specyfikacji technicznej
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część, uwagi Zamawiającego
w tym: konsultacje, spotkania robocze i szczegółowe uzgodnienia z wyznaczonymi
przedstawicielami Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
3.1 Zadanie 1 – „Wymiana i izolacja rurociągu dmuchu wielkopiecowego zasilającego Wielki Piec
numer 5 (WP-5) - odcinek o długości 570 metrów.”
Dla podniesienia efektywności energetycznej procesu technologicznego założono wykonanie
izolacji nowego rurociągu.
3.2 Zadanie 2 – „Stacja redukcyjna tlenu wraz z oprzyrządowaniem, opomiarowaniem
i instalacją dozowania tlenu do rurociągu Zimnego Dmuchu wielkopiecowego.”
Tlen będzie dozowany bezpośrednio do rurociągu Zimnego Dmuchu wielkopiecowego. Po
realizacji zadania możliwa będzie płynna regulacja ilości przepływu tlenu w zakresie 0 ÷ 11.300
Nm3/h. Sterowanie stacją jak i armaturą odcinającą zostanie zlokalizowane
w sterowni WP-5 co poprawi skuteczność prowadzenia procesu technologicznego przez AMP.

4.

5.

6.
7.

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej
oraz winna zostać sporządzona przez osoby uprawnione, posiadające uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy.
Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne wszystkich
przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń. Preferowane urządzenia
z unifikacji pracujących urządzeń w Zakładzie Wytwarzania Kraków.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przekazać Zamawiającemu 4 egzemplarze opracowania
projektowego w formie papierowej.
Opracowanie wymienione powyżej należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również
w formie elektronicznej (na nośniku CD-ROM) w 2 egzemplarzach, w formacie możliwym do
odtworzenia ogólnie dostępnymi programami komputerowymi, tj. w formacie PDF (otwierane
programem Adobe Reader, z możliwością przeszukiwania).
§2
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

2.

Zamawiający zobowiązuje się uzgadniać i konsultować zgłaszane przez Wykonawcę projekty
rozwiązań, postulaty i wnioski w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przedstawienia, chyba że
z uwagi na przedmiot uzgodnień i konsultacji strony zgodnie ustalą inny termin.
Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty umownego i bezspornego wynagrodzenia
Wykonawcy.
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3.

Zamawiający zobowiązuje się do terminowego odbioru Przedmiotu Umowy nie później niż
w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru
Przedmiotu Umowy.
§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca winien dysponować minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania instalacji objętych Przedmiotem Umowy, która posiada aktualne zaświadczenie
o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego wydaną przez tę izbę, z określonym
w nim terminem ważności, wg art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.). Kserokopie powyższych dokumentów potwierdzone „za
zgodność z oryginałem” stanowią Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Wykonawca potwierdza w Załączniku nr 2 „Karta oświadczeń Wykonawcy”, że zapoznał się
z wymaganiami TAMEH POLSKA sp. z o.o. w zakresie:
a. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami,
b. przepisów BHP,
c. przepisów przeciwpożarowych,
które są dostępne na stronie internetowej https://tameh.pl/ oraz akceptuje je i zobowiązuje się
do ich przestrzegania.
Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji
w terenie, celem zweryfikowania warunków lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego pod montaż
instalacji.
Wykonawca jest zobowiązany przy opracowaniu dokumentacji uwzględnić warunki terenowe
lokalizacji urządzeń oraz minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów
technicznych i rozwiązań projektowych.
W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do organizowania
z Zamawiającym spotkań roboczych w celu dokonania ustaleń i uzgodnień szczegółów przyjętych
rozwiązań technicznych.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji za pomocą standardowych
określeń technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametrów dla materiałów lub
urządzeń. Podanie w opracowaniu znaków towarowych czy pochodzenia bez uzasadnienia tego
specyfiką Przedmiotu Umowy lub gdy nie da się opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń, Zamawiający uzna za wadę opracowania, żądając jednocześnie usunięcia tej wady.
Propozycje zastosowania materiałów o nazwie własnej (tj. konkretnej firmy) powinny być
zamieszczone tylko w specyfikacjach technicznych w ilości minimum dwa rodzaje.
Zaproponowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne lub świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz będzie realizował Przedmiot Umowy ze szczególną starannością
i ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie.
Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca opatrzy Przedmiot Umowy
w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umową, obowiązującymi
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9.

przepisami prawa i normami, skoordynowana branżowo oraz jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma służyć.
Obowiązkiem Wykonawcy jest bezpłatne usuwanie wszelkich błędów, nieścisłości, braków
w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a także w trakcie realizacji wykonania instalacji.
W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że opracowana dokumentacja jest niezgodna
ze stanem faktycznym lub nie można zrealizować zakresu prac wg dostarczonej dokumentacji,
wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty dokumentacji. Czynności te zostaną
wykonane przez Projektanta w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy i na jego koszt.
§4
TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie:
1.1. Koncepcja zostanie wykonana od dnia zawarcia Umowy do dnia ………………... 2019r.
1.2. Wielobranżowa dokumentacja techniczna zostanie wykonana w terminie do 5 tygodni od
momentu zaakceptowania koncepcji technicznej.
1.3. Instrukcja eksploatacji instalacji dozowania tlenu zostanie przygotowana do 12 tygodni od
momentu zaakceptowania wielobranżowej dokumentacji technicznej.
2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia istotnych
okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na opracowanie lub uzgodnienie
dokumentacji.
3. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca winien zawiadomić
Zamawiającego pisemnie. Następnie ta okoliczność powinna być potwierdzona notatką służbową
podpisaną przez obie Strony. W takim przypadku Strony ustalają nowy termin wykonania
zamówienia w formie aneksu do Umowy.
§5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się całkowite wynagrodzenie, które nie przekroczy wysokości
…………………………………………… zł netto, słownie: …………………………………………………………..złotych 00/100.
Do niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązujących stawek.
Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu każdego z etapów prac na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę na warunkach określonych w § 5:
1.1 Wykonanie „Koncepcji technicznej” dla:


Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego w TAMEH POLSKA sp. z o. o.
Zakład Wytwarzania Kraków,
za kwotę: ……………………..……….. zł netto (słownie: ………………………………………………………….
złotych 00/100). Do niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wg
obowiązujących stawek.
1.2 Wykonanie „Wielobranżowego projektu wykonawczego” wraz z nadzorem autorskim nad
realizacją projektu:
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2.

3.

4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

Modernizacja Instalacji Dmuchu Wielkopiecowego w TAMEH POLSKA sp. z o. o.
Zakład Wytwarzania Kraków,
za kwotę: …………………………..zł netto (słownie: ……………………………..…………………………………
złotych 00/100). Do niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wg
obowiązujących stawek.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu
Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
Przedmiotu Umowy również w zakresie podatków. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego
rozpoznania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania przez
Wykonawcę zmiany wysokości kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1.
Strony zastrzegają, iż w przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu rzeczowego określonego w §1
niniejszej Umowy oraz niezbędnych w tym zakresie nakładów pracy i nakładów rzeczowych,
dopuszczają możliwość sporządzenia pisemnego Aneksu na podstawie Protokołu Konieczności. Zmiana
(aneksowana) wartości wynagrodzenia Wykonawcy nie może naruszać wymagań związanych
z koniecznością zastosowania określonych u Zamawiającego procedur w tym zakresie.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty dodatkowe bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.
Prawo własności rzeczy i prawa wchodzące w skład każdego etapu prac przechodzą na własność
Zamawiającego z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty kwot wynikających z faktur
Wykonawcy dotyczących danego etapu prac określonego w niniejszej Umowy. Z datą podpisania przez
Strony Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, na Zamawiającego przechodzi prawo
własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład przedmiotu Umowy, które nie były
objęte żadnym z dokonanych wcześniej odbiorów etapu prac.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
Podstawą do uznania zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz zapłaty końcowego wynagrodzenia,
będzie wykonany przez Wykonawcę zakres prac, potwierdzony obustronnie podpisanym
końcowym Protokołem Odbioru prac, zatwierdzonym w imieniu Zamawiającego przez Kierownika
Projektu z Departamentu Inwestycji i właściwego Inspektora Nadzoru oraz oświadczeniami
Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami przez Wykonawcę. Data podpisania protokołu
stanowi datę sprzedaży usługi.
Podstawą sporządzenia Protokołu Odbioru jest wykonanie prac zgodnie zakresem prac ujętym w
Załączniku nr 1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury z tytułu wykonania poszczególnych etapów prac zgodnie
z zapisami niniejszej Umowy.
Oryginał Protokołu Odbioru prac stanowi załącznik do faktury VAT.
Należność za wykonaną pracę, płatna będzie w formie przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
numer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w terminie 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru
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6.

7.
8.

9.

rachunku bankowego wymaga powiadomienia Zamawiającego odrębnym pismem, podpisanym
zgodnie z reprezentacją Wykonawcy.
Faktury oraz inne dokumenty finansowo-księgowe (w tym potwierdzające wykonanie
zobowiązania) powinny być przesyłane Zamawiającemu na adres:
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
Załącznik do faktury stanowić będzie dokument potwierdzający dokonanie odbioru prac, o którym
mowa w ust. 2. Faktura niespełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie
uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 8. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie faktury wynikające z przesłania jej przez
Wykonawcę na inny niż wskazany powyżej adres.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez
Strony stosownych protokołów odbioru etapu prac.
Wykonawca zobowiązany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru Zamówienia IFS
i numeru Umowy. Brak powyższych danych w treści faktury VAT spowoduje niezapłacenie
Wykonawcy wynagrodzenia bez prawa żądania zapłaty odsetek za opóźnienie, do chwili
wystawienia poprawnej faktury VAT. Termin zapłaty jest zachowany w dacie obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie udziela zaliczek.
§7
OSOBY UPOWAŻNIONE

Ustala się, że upoważnionymi do kontaktów przedstawicielami Stron będą:
1.

ze strony Zamawiającego:
 ……………………………………… e-mail: ………………………………………….. tel. ……………………………,

 ……………………………………… e-mail: ………………………………………….. tel. ……………………………,
2.

ze strony Wykonawcy:
 ……………………………………… e-mail: ………………………………………….. tel. ……………………………,

 ……………………………………… e-mail: ………………………………………….. tel. ……………………………,
§8
ODBIÓR
Strony zgodnie postanawiają, że odbiór Przedmiotu Umowy dokonywany będzie w następujący
sposób:
1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru i przedkłada kompletną dokumentację projektową.
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2.

3.

Na okoliczność przekazania Zamawiającemu dokumentacji zostanie spisany Protokół przekazania
dokumentacji. Warunkiem odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego jest wykonanie
przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji bez wad i przekazanie jej Zamawiającemu.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego kompletność przedłożonej dokumentacji, Strony
sporządzają Protokół zdawczo–odbiorczy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT.
§9
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

1.

2.
3.
4.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1
Umowy, z momentem dokonania odbioru przez Zamawiającego dokumentacji, autorskie prawa
majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych – t. j. Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) powstałych w wyniku
wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie używania,
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, jego części albo fragmentów – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu lub jego części, fragmentów, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania,
utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi,
elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do
pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością
upubliczniania w sieci WWW (Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie
i nieograniczone zwielokrotnianie utworu przez każdego z użytkowników sieci publicznej,
d) w zakresie wprowadzenia do obrotu i obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
utwór, jego części, albo fragmenty utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy,
e) w zakresie rozpowszechniania utworu, jego części lub fragmentów w sposób inny niż
określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(np. Internet); przy czym rozpowszechnienie utworu, jego części albo fragmentów może być
dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji
i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: w formie pisemnej, prezentacji
multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów).
Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektu i dokumentacji jako utworu w myśl art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji następuje bez ograniczenia, co do
terytorium, czasu i ilości egzemplarzy.
Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw
zależnych przez Zamawiającego do utworu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień
Zamawiający w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie
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wybranych fragmentów utworu. W tym celu możliwe jest dokonywania tłumaczenia treści
zawartych w utworze na dowolne języki. W przypadku konieczności dokonywania aktualizacji lub
modyfikacji utworu i wszelkich zawartych w nim treści Wykonawca złoży w ramach
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiającemu pisemnie
jednostronne oświadczenie woli przekazujące nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe
i uprawnienie do wykonywania przez Zamawiającego praw zależnych do dokonanych aktualizacji
lub modyfikacji utworu, na warunkach takich samych jak warunki zapisane
w postanowieniach niniejszej Umowy odnośnie przejścia autorskich praw majątkowych.
§10
KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź
niewłaściwego wykonania Przedmiotu Umowy.
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Przedmiotu Umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane Wykonawcy
w następujących wypadkach i w wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za
każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad, błędów lub braków w dokumentacji projektowej, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad, błędów lub braków do dnia ich usunięcia,
c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia
pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych bezpośrednio z należnego wynagrodzenia
Wykonawcy bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia.
Zastrzeżenie kar umownych zachowuje ważność, mimo odstąpienia od Umowy, wygaśnięcia lub
rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek tytułu.
Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach
określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego.
Inne możliwe sankcje niż ww. będą stosowane wobec Wykonawcy za naruszenie:
a) zasad BHP,
b) przepisów przeciwpożarowych,
c) przepisów dotyczących ochrony środowiska,
d) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz w zakresie określonym w Katalogu
Kar, który stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy.
Określone kary umowne nie są zaliczane na poczet ewentualnych odszkodowań.
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§11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

2.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
z tytułu rzeczywistego wykonania części Umowy.
Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§12
UBEZPIECZENIE

1.
2.

Szczegółowe warunki ubezpieczeń wymaganych w ramach niniejszej Umowy, zawiera Załącznik
nr 4 do Umowy.
Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie zatwierdzonych przez Zamawiającego polis lub
innych dokumentów ubezpieczeniowych określających warunki i zakres ubezpieczenia
(potwierdzone za zgodność z oryginałem) poświadczające zawarcie umowy ubezpieczenia nie
później niż w terminie 7 dni od zawarcia Umowy (tj. daty wskazanej w preambule Umowy),
jednakże nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji prac będących Przedmiotem
Umowy.
§13
RĘKOJMIA

1.
2.
3.

4.

5.

Wykonawca odpowiada za jakość opracowanego kompletu dokumentacji.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej rękojmi na dokumentację projektową,
będącą Przedmiotem niniejszej Umowy.
Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez obie strony Protokołu Zdawczoodbiorczego dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji,
będącej Przedmiotem niniejszej Umowy.
W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad
bądź usterek w dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad bądź usterek Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad bądź usterek w dokumentacji projektowej ujawnionych
w okresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym
na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad bądź usterek osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
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§14
KLAUZULA PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW
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. W szczególności dotyczy to przeniesienia jakichkolwiek
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie lub udzielenia osobie trzeciej
pełnomocnictwa do ich dochodzenia.
§15
KLAUZULA ODSETKOWA
W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca i Zamawiający mają prawo do
naliczania i dochodzenia odsetek.
§16
KLAUZULA SĄDU WŁAŚCIWEGO
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§17
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.
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§18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.
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. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik nr 1 : Specyfikacja,
Załącznik nr 2 : Karta Oświadczeń Wykonawcy,
Załącznik nr 3 : Katalog Kar,
Załącznik nr 4 : Warunki ubezpieczenia,
Załącznik nr 5 : Klauzula informacyjna – Ochrona danych osobowych,
Załącznik nr 6 : Kserokopia uprawnień Wykonawcy.

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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KARTA OŚWIADCZEŃ WYKONAWCY
Niniejszym oświadczamy, że:

1.

Pracownicy zatrudnieni przez nas do realizacji przedmiotu Umowy posiadają ważne szkolenia
w dziedzinie BHP oraz ważne badania lekarskie.

2.

Stosowane przez nas sprzęt, maszyny, narzędzia i materiały są sprawne, w należytym stanie
technicznym oraz spełniają wymagania określone przepisami prawa.

3.

W przypadku konieczności zastosowania w celu realizacji przedmiotu Umowy niebezpiecznych
substancji lub preparatów chemicznych, powiadomimy o takim fakcie Zamawiającego oraz
dostarczymy egzemplarz aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego
przed rozpoczęciem prac.

4.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami TAMEH POLSKA sp. z o.o. w zakresie:

a. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami,
b. przepisów BHP,
c. przepisów przeciwpożarowych,
które są dostępne na stronie internetowej https://tameh.pl/ oraz akceptuje je i zobowiązuje się do
ich przestrzegania.
5.

Przeszkoliliśmy naszych pracowników w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa
i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznaliśmy ich z uregulowaniami
wewnętrznymi obowiązującymi w TAMEH POLSKA sp. z o. o. – Zakład Wytwarzania Kraków,
a dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. oraz regulaminem organizacji ruchu osób
i pojazdów na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie.

6.

Zapewniamy swoim pracownikom odpowiednią odzież i obuwie robocze, środki ochrony
indywidualnej oraz bezwzględnie przestrzegamy ich stosowania.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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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.

ZAMAWIAJĄCY:

1 000,00

WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do Umowy nr FL/KR/157/2019

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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Warunki ubezpieczeń
1. Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową w ramach następujących umów ubezpieczenia:
1.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ogólnej z tytułu prowadzonej działalności
i posiadania mienia zgodnie z zapisami ust. 2,
1.2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Projektanta zgodnie z zapisami ust. 3.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ogólnej.
Wykonawca utrzyma w mocy co najmniej przez okres od dnia podpisania Umowy do dnia Odbioru
Końcowego związanego z realizacją Umowy oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny
z realizacją niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki:
2.1 Suma gwarancyjna będzie wynosić co najmniej 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
2.2 Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktową). Ochroną objęte zostaną szkody
rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
2.3 Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:
a) szkody osobowe wyrządzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji Umowy
pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania podlimitu odpowiedzialności
w wysokości co najmniej 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
b) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
c) szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub
kontrolą Wykonawcy, włączając ryzyko utraty rzeczy, jeżeli zakres realizacji będzie
przewidywał takie ryzyko, z możliwością zastosowania podlimitu odpowiedzialności
w wysokości co najmniej wartości takiego mienia.
2.4 Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, ochroną objęte zostaną szkody
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a które zostały wyrządzone przez
podwykonawców; dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy
będącego sprawcą szkody. Niezależnie od zakresu ubezpieczenia określonego w zdaniu
poprzednim, Wykonawca powinien zweryfikować polisy ubezpieczeniowe posiadane przez
podwykonawców i zapewnić, aby ich zakres ubezpieczenia był dostosowany do skali
i rodzaju prac realizowanych przez podwykonawcę w ramach niniejszej Umowy.
Alternatywnie dopuszcza się ubezpieczenie podwykonawców, jako podmioty Dodatkowo
Ubezpieczone w ramach polisy Wykonawcy.
2.5 Franszyza redukcyjna może dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych oraz nie powinna
przekraczać 20.000 zł na zdarzenie.
2.6 Zarówno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialności są określone w formule
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2.7 Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski,
z rozszerzeniem na zagranicę, jeżeli zakres realizacji będzie wykraczał poza teren Polski.
2.8 Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym
standardem rynkowym.
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.
Wykonawca utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej według
poniższych wymogów.
3.1 Zakres ubezpieczonej działalności powinien obejmować wszelkie prace projektowe
wykonywane w związku z realizacją Umowy, w tym wykonanie koncepcji technicznej
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3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9
3.10

3.11

realizacji projektu, a także usługi geodezyjne i/lub geologiczne jeżeli są przewidziane w
zakresie realizacji Umowy.
Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych za
szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe (tj. szkody nie będące następstwem
szkód osobowych ani szkód rzeczowych) wyrządzone wskutek niedopełnienia obowiązków w
związku lub w trakcie realizacji prac projektowych wykonywanych w związku z realizacją
Umowy.
Zakresem ochrony będą objęte szkody wyrządzone na terytorium Polski wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i/lub wskutek szkody wyrządzonej
czynem niedozwolonym.
Zakresem ochrony powinny być objęte nie tylko czynności związane z projektowaniem, ale
także w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego, o ile taki jest wymagany.
Zakresem ochrony powinny być objęte tzw. szkody konstrukcyjne tj. szkody związane ze
zniszczeniem, uszkodzeniem przedmiotu projektu.
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować również szkody wynikłe bezpośrednio lub
pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
W przypadku korzystania z usług Podwykonawców ochrona ubezpieczeniowa powinna
obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez te podmioty. Niezależnie
od zakresu ubezpieczenia określonego w zdaniu poprzednim, Wykonawca powinien
zweryfikować polisy ubezpieczeniowe posiadane przez podwykonawców i zapewnić, aby ich
zakres ubezpieczenia był dostosowany do skali i rodzaju prac realizowanych przez
podwykonawcę w ramach niniejszej Umowy. Alternatywnie dopuszcza się ubezpieczenie
podwykonawców, jako podmioty Dodatkowo Ubezpieczone w ramach polisy Wykonawcy.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie realizował we własnym zakresie żadnych czynności
projektowych, dopuszcza się przedstawienie polis posiadanych przez Podwykonawców
odpowiedzialnych za projektowanie w ramach realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem,
że ich zakres ubezpieczenia będzie spełniał minimalne wymagania określone w niniejszym
dokumencie.
Ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikające
ze zdarzenia (działania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniałego w okresie co najmniej
od dnia podpisania Umowy do dnia Odbioru Końcowego związanego z realizacją, chociażby
sama szkoda powstała lub została ujawniona, czy też roszczenie zostało zgłoszone po tym
okresie, jednakże w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli do obowiązków Wykonawcy należy także nadzór
autorski ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela. za zdarzenia
zaistniałe co najmniej w całym okresie wykonywania prac stanowiących przedmiot nadzoru
autorskiego.
Suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż 10.000.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
Franszyza redukcyjna może dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych i czystych strat
finansowych oraz nie powinna przekraczać 20.000 zł na zdarzenie dla szkód rzeczowych oraz
10% wartości odszkodowania nie mniej niż 20.000 zł na zdarzenie dla czystych strat
finansowych.
Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym
standardem rynkowym.

4. Postanowienia wspólne dla w/w ubezpieczeń.
4.1 Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie zatwierdzonych przez Zamawiającego polis
lub innych dokumentów ubezpieczeniowych określających warunki i zakres ubezpieczenia
poświadczające zawarcie umów ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy (tj.
daty wskazanej w preambule Umowy), jednakże nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem
realizacji prac będących przedmiotem Umowy. Wykonawca będzie również zobowiązany
dostarczyć Zamawiającemu OWU dotyczące ubezpieczenia oraz potwierdzenie opłacenia
składki lub raty składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w
ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia
składki, nie później niż w dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia. Miejsce
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dostarczenia dokumentu: Departament Utrzymania Majątku Zakładu Wytwarzania Kraków.
4.2 Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej
przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania
dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym załączniku,
w terminie najpóźniej 14 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma
przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Miejsce dostarczenia
dokumentu: Departament Inwestycji Zakład Wytwarzania Nowa.
4.3 Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające
jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone Zamawiającemu terminowo,
albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu
wskazanego powyżej lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy
ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi
w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia,
Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we
wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową z tytułu
składki za zawartą jak wyżej umowę ubezpieczenia, wzywając go do zapłaty lub dokonując
potrącenia wraz z należnymi odsetkami z należności Wykonawcy, w tym z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4.4 Ubezpieczenia wskazane w niniejszym Załączniku winny zostać zawarte z ubezpieczycielem
lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga
jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie
warunków ubezpieczenia w porównaniu z Umową. Decyzja dotycząca zatwierdzenia zmiany
powinna być przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania propozycji
zmian umów ubezpieczenia, które powinny być dostarczone Zamawiającemu nie później niż
14 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy. Niewniesienie przez
Zamawiającego w powyższym terminie zastrzeżeń nie oznacza zatwierdzenia zmiany
warunków.
4.5 Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie
może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności
wynikającej z niniejszej Umowy.
4.6 Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadającego jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny i będącego zdolnym do obsługi
zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak zawarcie umowy
u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy
o współpracy z podmiotem posiadającym jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej,
na terenie Polski.
Jeżeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencję z Ubezpieczycielami
celem likwidacji szkód. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy
procesu realizacji Umowy - Wykonawca, Podwykonawcy i Zamawiający udzielą sobie rozsądnej
pomocy i będą współpracować przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacji szkody przebiegał
szybko i bez zakłóceń.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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