
 

Wzór Umowy Nr FL/KR/78/2017 
 

Zawarta w dniu _______ 2017 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. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… , 

zarejestrowaną w ………………………………………………, pod nr KRS: ……………………….., numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ………………………….., wysokość kapitału zakładowego: …………………., zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

 
1. ……………………………………………………………………. 

 
 
2. ………………………………………………………………….. 

 

Zamawiający i Wykonawca będą łącznie określani jako Strony, a każdy oddzielnie jako Strona. 

 

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr FL/KR/78/2017 o udzielenie 

zamówienia na realizację zadania pn.: 

 

„Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej o przepustowości 30 

tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu Wytwarzania Kraków." 

 

 w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawarły Umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej 

treści: 
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§ 1  

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:  

„Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej o przepustowości 30 

tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu Wytwarzania Kraków." 

2. Projekty budowlane sporządzone przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy będą spełniały 

wszystkie wymogi określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym  

w szczególności ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, 

j.t., z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.  

3. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się w również do 

bieżącej współpracy z Zamawiającym, jego przedstawicielem oraz jego doradcą prawnym  

w sprawach związanych z wykonywaniem dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy, 

co będzie obejmować w szczególności: 

a) udział Wykonawcy w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego; 

b) odpowiadanie na pytania Zamawiającego, jego przedstawicieli i/lub jego doradcy prawnego 

dotyczące treści dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy  

w najkrótszym możliwym terminie, nieprzekraczającym jednak 2 dni roboczych (z 

wyłączeniem sobót), o ile Zamawiający nie postanowi o przedłużeniu terminu; oraz 

c) wprowadzanie do treści przygotowanych dokumentów uzasadnionych uwag Zamawiającego, 

jego przedstawicieli i/lub jego doradcy prawnego w najkrótszym możliwym terminie, 

nieprzekraczającym jednak 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót), o ile Zamawiający nie 

postanowi o przedłużeniu terminu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym założenia do przygotowywanej 

dokumentacji projektowej w terminach umożliwiających należyte przygotowanie dokumentacji i 

przekazania dokumentów  w terminie do 31.03.2017 r. 

5. Dokumenty zostaną przekazane w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 

egzemplarzach w formie elektronicznej na powszechnie stosowanym nośniku w formacie PDF oraz 

w formacie edytowalnym (MS Word, Excel, DWG). 

6. Na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy  

o przedstawienie Zamawiającemu do przeglądu sporządzanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. 

7. Z zastrzeżeniem ewentualnych informacji niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy posiadanych 

przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje, które będą 

potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający nie uwzględni jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy uzasadnianych brakiem takich informacji i nieznajomością warunków panujących w 

miejscu realizacji zadania „Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej.” 

8. Ponadto Zamawiający przyjmuje, a Wykonawca potwierdza, że Wykonawca w sposób prawidłowy 

oszacował swoje zobowiązania, jakie musi podjąć w związku z realizacją  Umowy.  

9. Do realizacji zadań wchodzących w zakres niniejszej Umowy Wykonawca skieruje osoby wskazane 

w ofercie złożonej w Przetargu. 
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§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami  

współczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej, obowiązującymi przepisami 

prawa oraz najwyższą profesjonalną starannością. 

2. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu Umowy w zakresie zadania wymienionego 

w § 1 ust. 1  powyżej będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. 

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków przekazanej dokumentacji 

w protokole zostaną wskazane wady, które zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie nie 

dłuższym niż pięć dni, chyba że strony pisemnie określą inny termin.  

4. Po usunięciu wadliwości upoważnieni przedstawiciele Stron przystąpią niezwłocznie do czynności 

ponownego odbioru. 

5. Odbiór zadania wchodzącego w skład przedmiotu Umowy i podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej, nie ogranicza jakichkolwiek roszczeń 

Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

 

§ 3  

 

Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości ………………. zł (słownie: …………….. złotych zł) netto plus podatek VAT w wysokości 

………………. zł (słownie: …………………  złotych), tj.: w kwocie łącznej ………………….. zł 

(słownie:………………….. zł) brutto. Wynagrodzenie to ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość 

kosztów Wykonawcy związanych z realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie, określone w § 3 niniejszej Umowy, zostanie wypłacone Wykonawcy: 

- po zrealizowaniu zadania wchodzącego w skład przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 

1 Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 Umowy; 

2. Na fakturze VAT musi być podany numer niniejszej Umowy i numer Zamówienia. Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za błędne podanie rachunku bankowego i związane z tym opóźnienia. 

3. Termin zapłaty faktury VAT będzie wynosił 45 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury.  

4. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

 podany w fakturze. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. Faktury oraz inne 

dokumenty finansowo-księgowe (w tym obowiązkowo dokumenty potwierdzające wykonanie 
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zobowiązania) powinny być przesyłane Zamawiającemu na adres: TAURON Obsługa Klienta  

Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów  

i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej    NIP: ……………….. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów  

i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej    NIP: 6292469987 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy materiały oraz inne dane będące  

w posiadaniu Zamawiającego, a także udzielić Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, które  

w trakcie realizacji Umowy okażą się być niezbędne do jej należytego wykonania, w obustronnie 

uzgodnionym terminie. Wykonawca będzie uprawniony do powołania się na brak takich 

materiałów, danych i/lub stosownych pełnomocnictw, jedynie w przypadku gdy uprzednio  

w odpowiednim terminie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie takich materiałów, danych 

i/lub stosownych pełnomocnictw.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić poufność informacji uzyskanych od Zamawiającego 

podczas lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się 

wykorzystać uzyskane informacje jedynie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania 

Umowy. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji odnoszących się do Zamawiającego, które 

są dostępne publicznie albo których obowiązek ujawnienia przez Wykonawcę wynika z właściwych 

przepisów.  

3. Zobowiązanie do zachowania poufności istnieje także po wygaśnięciu niniejszej Umowy, 

niezależnie od przyczyn jej wygaśnięcia. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu czynności objętych Umową w stosunku do terminu, o którym mowa w 

§ 1 ust. 4 w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 3 Umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości lub braków przekazanych dokumentów w stosunku 

do terminu określonego zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, a także za zwłokę w usunięciu wad w 

stosunku do terminów o których mowa w § 10 ust. 2, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto 

określonego w § 3 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 3 Umowy. 
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2. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia netto 
określonego w § 3 Umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody (z wyłączeniem 
utraconych korzyści).  

4. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci kary umowne za naruszenia przepisów BHP wymienione  
w załączniku nr 3 o nazwie Katalog Kar. 

5. Maksymalna łączna wysokość kar umownych (maksymalny limit kar umownych) ze wszystkich 
tytułów określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem kar z Katalogu kar (zał. nr 3 do 
niniejszej Umowy), przysługująca Stronie nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia 
netto określonego w § 3 Umowy. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że 
do maksymalnego limitu kar umownych nie wlicza się kar z Katalogu kar. Postanowienia Umowy 
dotyczące kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia lub częściowego odstąpienia od 
niniejszej Umowy.  

6. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być potrącane przez 
Zamawiającego z kwot należnych Wykonawcy. 

 

 

§ 8 

 

1. Osobą upoważnioną  koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem Umowy ze strony Zamawiającego 

jest: Artur Łój tel. 734 401 682 

2. Osobą upoważnioną do  koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem Umowy ze strony Wykonawcy 

jest:   ………………………………  tel.   

 

§ 9 

 

1. Wykonawca oświadcza, że projekty oraz dokumenty stanowiące przedmiot Umowy będą 

wynikiem jego twórczości oraz gwarantuje, że będą wolne od wad prawnych.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, za wynagrodzeniem w kwocie 1000,00.zł (słownie: 

.tysiąc złotych) netto, ujętym w wynagrodzeniu wskazanym w § 3 Umowy, z momentem 

protokolarnego przekazania Zamawiającemu, autorskie prawa majątkowe do utworów, o których 

mowa w ust. 1 zarówno w wersji zwartej, jak i w pojedynczych elementach, w kraju i za granicą, 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie, o którym 

mowa w § 3 Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie własności egzemplarzy 

określonych w § 1 ust. 6 Umowy.  

3. Przejście autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, 

poz. 631, j.t., z późn. zm.), a w szczególności: 

a) prawo utrwalania i zwielokrotniania utworów jakąkolwiek techniką w nieograniczonej 

liczbie egzemplarzy; 

b) prawo wprowadzania egzemplarzy utworów do obrotu; 

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych; 
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d) prawo wprowadzania utworów do Internetu, także w postaci przekazów przesyłanych drogą 

elektroniczną; 

e) prawo wystawiania i wyświetlania utworów, ich odtwarzania, nadawania i reemitowania, a 

także innego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

f) prawo najmu, dzierżawy, udzielania licencji oraz użyczenia utworów i jego egzemplarzy; 

g) wykorzystywanie utworów oraz ich fragmentów do wykonywania nowych opracowań i 

projektów; 

h) tłumaczenie elementów językowych utworów na języki obce. 

4. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do dysponowania utworami w całości, jak również w 

dających się wyodrębnić częściach oraz do dokonywania bez zgody Wykonawcy wszelkich 

opracowań, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz 

aktualizacji. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodę na wykonywanie wszelkich praw zależnych do 

opracowań utworów wraz z upoważnieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych 

praw. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących mu praw osobistych do 

utworów i jego opracowań.  

7. Prawa nabyte niniejszą Umową są nieograniczone w czasie, w zakresie dopuszczonym ustawą, o 

której mowa w ust. 3 powyżej. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dokumentację projektową wchodzącą w 

skład przedmiotu Umowy. Okres gwarancji rozpocznie się z datą podpisania przez obie Strony 

ostatniego z protokołów odbioru o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy i zakończy 12 miesięcy po 

tej dacie. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie obowiązany usunąć wszelkie wady przedmiotu umowy w 

terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy wykrycia tych wad, chyba że strony 

pisemnie uzgodnią inny termin ich usunięcia. 

3. Strony niniejszym wydłużają okres ustawowej rękojmi na dokumentację projektową wchodzącą w 

skład przedmiotu Umowy na czas trwania okresu gwarancji określonego zgodnie z ust. 1 powyżej. 

Tym samym, taki okres rękojmi rozpocznie się z datą podpisania przez obie Strony ostatniego  

z protokołów odbioru o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy i zakończy 12 miesięcy po tej dacie. 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej według 

poniższych wymogów. 
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1.1. Zakres ubezpieczonej działalności powinien obejmować wszelkie prace projektowe 

wykonywane w związku z realizacją Umowy. 

1.2. Umowa ubezpieczenia będą 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. 

1.3. Zakresem ochrony będą objęte szkody wyrządzone na terytorium Polski wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i/lub wskutek szkody wyrządzonej 

czynem niedozwolonym. 

1.4. Zakresem ochrony powinny być objęte nie tylko czynności związane z projektowaniem, ale 

także w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego, o ile taki jest wymagany. 

1.5. Zakresem ochrony powinny być objęte tzw. szkody konstrukcyjne tj. szkody związane ze 

zniszczeniem, uszkodzeniem przedmiotu projektu. 

1.6. W przypadku korzystania z usług Podwykonawców ochrona ubezpieczeniowa powinna 

obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez te podmioty. 

1.7. Ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikające ze 

zdarzenia (działania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniałego w okresie co najmniej od 

dnia rozpoczęcia prac projektowych w związku z realizacją Umowy do dnia Odbioru 

Końcowego, 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., 

1.8. Suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż 1.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

1.9. Franszyza redukcyjna może dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych i czystych strat finansowych 

oraz nie powinna przekraczać 40.000 zł na zdarzenie dla szkód rzeczowych oraz 10% wartości 

odszkodowania nie mniej niż 40.000 zł na zdarzenie dla czystych strat finansowych.  

1.10. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym 

standardem rynkowym. 

 

2. Postanowienia dodatkowe 

2.1. Dostarczone przez Wykonawcę  kopie polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych 

określających warunki i zakres ubezpieczenia (potwierdzone za zgodność z oryginałem) 

poświadczające zawarcie umów ubezpieczenia, zgodnie z wymogami o których mowa 

powyżej, stanowią załącznik nr 4 do Umowy.   

2.2. Wraz z kopią polisy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

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. 

2.3. 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 artykule, w terminie 
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najpóźniej 7  dni roboczych przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma 

przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 

2.4. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające 

jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone we wskazanym terminie, albo 

jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w 

niniejszym artykule lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy Umowy 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 obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia 

wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z należności 

Wykonawcy, w tym jego wynagrodzenia.. 

2.5. Ubezpieczenia 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 musi być przedstawiona Wykonawcy  

w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania propozycji zmian umów ubezpieczenia, 

które powinny być dostarczone Zamawiającemu nie później niż 14 (czternaście) dni przed 

planowanym przekazaniem terenu budowy. Niewniesienie w powyższym 14 (czternasto) - 

dniowym terminie zastrzeżeń nie oznacza zatwierdzenia przez Zabawiającego zmiany 

warunków. 

2.6. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie 

może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności 

wynikającej z Umowy. 

2.7. 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. 

2.8. 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 współpracują przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacji szkody 

przebiegał szybko i bez zakłóceń. 

 

 

 

§ 12 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w niżej opisanych 

przypadkach: 

a) w razie podjęcia przez organ Wykonawcy uchwały o wszczęciu procedur mających na celu 

ogłoszenie upadłości albo wszczęcie likwidacji Wykonawcy, 
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b) złożenia przez organ Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

c) zawarcia przez Wykonawcę umowy z wierzycielami dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia 

Wykonawcy z uwagi na trudności w jego terminowej spłacie, 

d) Wykonawca nie realizuje Usług zgodnie z Umową lub realizuje je nienależycie. W takim 

przypadku prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym przysługuje 

Zamawiającemu, jeżeli po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do 

usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni,  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca nie zacznie realizować Umowy 

należycie lub nie przystąpi do usunięcia skutków nienależytego wykonywania Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie za Usługi wykonane na rzecz Zamawiającego do dnia rozwiązania 

Umowy, określone na podstawie Protokołu Przerwanych prac. Wynagrodzenie zostanie określone 

proporcjonalnie do wykonanych przez Wykonawcę Prac.  

 

 

§ 13 

 

1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających  

z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek 

okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy. 

2. W niniejszej Umowie pojęcie „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, na 

które Strony nie maja wpływu, przed którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed 

zawarciem Umowy, które, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby ich uniknąć, oraz których nie 

można przypisać żadnej ze Stron. 

3. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ 

na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę 

podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków 

takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie 

kontynuował wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie 

możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu 

wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 90 dni, niezależnie od 

jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Inżynierowi z wyżej 

wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie 

powiadomienie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. 

 

 

§ 14 

 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 

osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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4. W sytuacji gdy jakieś postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieważne, Umowa pozostaje 

ważna i wiąże strony w pozostałym zakresie.  

5. W razie zaistnienia sporów związanych z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się 

dążyć do ich rozwiązania w drodze negocjacji w terminie 10 dni od wystosowania pierwszego 

pisma w spornej sprawie. W razie niepowodzenia negocjacji spory rozstrzygał będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

7. Integralną  część niniejszej Umowy stanowią: 

1. Załącznik nr1 – Specyfikacja techniczna, 

2. Załącznik nr1A – schemat poglądowy, 

3. Załącznik nr2 – Wymagania BHP, 

4. Załącznik nr3 – Katalog Kar,  

5. Załącznik nr4 – kopia polisy ubezpieczeniowej z dowodami zapłaty składek (zgodnej  

z zapisami w § 11) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

..................................................... 

 WYKONAWCA: 

 

 

 

...................................................... 

 

 

 

....................................................... 

  

 

 

....................................................... 
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BEZPIECZEŃSTWO OSÓB, PRACY ORAZ OFEROWANYCH DOSTAW I USŁUG 

 

Zagadnienia bezpieczeństwa osób, pracy i oferowanych dostaw i usług na wszystkich 
etapach realizacji remontu stanowią priorytet dla Zamawiającego.  

 

WYMAGANIA BHP, PPOŻ I OCHRONY ŚRODOWISKA  

obowiązujące w TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

na dzień 10.11.2016 roku. 

Wyciąg z: 

1. Zarządzenia nr 4 / 2012 DG w sprawie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

pracowników firm zewnętrznych pracujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A. 

UMOWA O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY, Księga Bezpieczeństwa dla 

Wykonawców Wersja 3 (z wyłączeniem pkt. nr 7 UMOWA O ZDROWIU  

I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY, który zostaje zastąpiony katalogiem kar) 

2. ZARZĄDZENIE  Nr  2   /2010 DG w sprawie: zasad ruchu drogowego na terenie 

ArcelorMittal Poland S.A.  

3. DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM DLA TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

Zakład Wytwarzania Kraków 

4. IC/ZB-5/B.027 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Zakład Elektrociepłowni Kraków 

5. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 DG w sprawie: zasad bezpieczeństwa i organizacji prac przy 

instalacjach, sieciach i urządzeniach energetycznych w zakresie elektroenergetycznym, 

cieplnym i gazowym w ArcelorMittal Poland SA. 

Podane powyżej dokumenty obowiązują w TAMEH POLSKA sp. z o. o. do czasu ich 

aktualizacji. 

 

UWAGA Zamawiającego: 

Przedmiotowe Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska powstały 

na podstawie doświadczenia Zamawiającego oraz w oparciu o Zarządzenie  

nr 4 / 2012 DG w sprawie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników firm 

zewnętrznych pracujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A. (UMOWA  

O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY, Księga Bezpieczeństwa dla 

Wykonawców Wersja 3) 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 

PRACY, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE WYKONUJĄCE PRACE ZLECONE 

NA TERENIE  TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

1. WARUNKI POPRZEDZAJĄCE 

1.1 Wykonawca jak i podwykonawcy mogą nie zostać wpuszczeni na teren 
budowy, który znajduje się na terenie ArcelorMittal Poland S.A., z istotnych 
powodów, o których zdecyduje Zamawiający lub w momencie kiedy, 
którakolwiek z firm znajdzie się na liście firm posiadających status 
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o ograniczonym lub całkowitym zakazie wstępu na teren ArcelorMittal Poland 
S.A.  

a) Powyższy zapis dotyczy również każdego pracownika Wykonawcy, 
jak i jego podwykonawców. 

b) Lista o której mowa powyżej nie jest ogólnodostępna i w przypadku 
wątpliwości należy wystąpić do Zamawiającego z prośbą o weryfikację 
czy dana firma oraz jej pracownicy znajdują się na tej liście. 

1.2 Główną przesłanką przy realizacji prac w ramach przedmiotowego remontu 
powinna być ich zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa osób i pracy. Wykonawca winien zapoznać całą swoją załogę 
biorącą udział w realizacji tego remontu (w tym załogi jego Podwykonawców)  
z dokumentami z zakresu bezpieczeństwa pracy na terenie Zamawiającego, 
przeszkolić te załogi w zakresie BHP na wstępnych szkoleniach. 

1.3 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców (w tym członkowie dozoru) 
przed przystąpieniem do prac muszą posiadać aktualne badania lekarskie 
poświadczone dokumentem (zaświadczenie potwierdzone pieczątką  
i podpisem lekarza), muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów i zasad 
BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

1.4 Wykonawca i jego Podwykonawcy zobowiązani są do bezwzględnego 
stosowania się do niżej wymienionych wymogów: 

a) stosowanie przez wszystkich pracowników kasków z zapięciem 

podbródkowym co najmniej 3 punktowym (zalecane 4 punktowe), 

b) stosowanie przez wszystkich pracowników ubrań roboczych/ochronnych  

z pasami odblaskowymi lub niepalnych kamizelek odblaskowych (jeżeli 

ubranie nie ma pasów odblaskowych), Wykonawcy muszą posiadać na 

ubraniach roboczych/ochronnych widoczne logo Firmy w której są 

zatrudnieni. 

c) stosowania przez wszystkich pracowników okularów ochronnych na 

wszystkich halach produkcyjnych oraz stosownie do wykonywanych prac, 

gdzie jest wymagane ich stosowanie, 

d) stosowania przez wszystkich pracowników ochronników słuchu (są one 

wymagane we wszystkich halach produkcyjnych Zamawiającego, , oraz na 

zewnątrz hal produkcyjnych stosownie do wykonywanych prac, gdzie jest 

wymagane ich stosowanie,  

e) Standardowo  wymagane jest stosowanie przez wszystkich pracowników 

odzieży i obuwia ochronnego (obowiązkowo z tzw. podnoskami 

chroniącymi przed urazami palce nóg) oraz środki ochrony indywidualnej 

stosowne do wykonywanego rodzaju prac (np. do prac spawalniczych, 

elektrycznych, wysokościowych itp.), 

f) Wykonawcy i ich Podwykonawcy mają obowiązek stosowania 

indywidualnych detektorów gazowych minimum na dwa gazy CO i O2 : 

- w całym Oddziale Surowcowym, w tym na terenie Zakładu Wytwarzania 

Kraków. 

- w innych miejscach, podczas wykonywania prac szczególnie 

niebezpiecznych (w szczególności przy pracach gazowych, przestrzeniach 

ograniczonych). 
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- Zabrania się wykonywania prac bez posiadania detektora, jak również  

z niesprawnym detektorem. 

- wszelkich pozostałych wytycznych TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub 

ArcelorMittal Poland S.A. 

1.5 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i/lub jego 
Podwykonawców posiadających uprawnienia do wykonywania (montażu) 
rusztowań, odbioru rusztowań i do wykonywania prac na wysokości. 

1.6 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców wykonujący prace przy 
sieciach energetycznych muszą posiadać n/w uprawnienia: 

a) pracownicy bezpośrednio-produkcyjni (fizyczni) -  uprawnienia 
kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na stanowiskach Eksploatacji 
urządzeń Grupy II i III wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, 

b) pracownicy dozoru (nadzorujący prace) -  uprawnienia kwalifikacyjne dla 
osób zatrudnionych na stanowiskach Dozoru urządzeń Grupy II i III 
wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci. Jeśli pracownicy dozoru będą również wykonywać prace 
fizyczne (np. brygadziści, mistrzowie) muszą także posiadać uprawnienia 
wymienione powyżej. 

1.7 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcy wykonujący prace przy 
sieciach elektroenergetycznych muszą posiadać n/w uprawnienia: 

a) pracownicy bezpośrednio-produkcyjni (fizyczni) -  uprawnienia 
kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na stanowiskach Eksploatacji 
urządzeń Grupy I (do napięcia minimum 6 kV) w zakresie konserwacji, 
remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym wydane zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji  
i sieci, 

b) pracownicy dozoru (nadzorujący prace) -  uprawnienia kwalifikacyjne dla 
osób zatrudnionych na stanowiskach Dozoru urządzeń Grupy I (do 
napięcia minimum 6 kV) w zakresie konserwacji, remontów, montażu  
i kontrolno-pomiarowym wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Jeśli pracownicy 
dozoru będą również wykonywać prace fizyczne (np. brygadziści). 

1.8 W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
podczas wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych  
i energetycznych oraz pozostałych prac wykonywanych na terenie TAMEH 
POLSKA sp. z o.o. przez firmy zewnętrzne, należy przestrzegać ogólnie 
obowiązujących w tym zakresie przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem 
określonych poniżej zasad i warunków umowy/zlecenia. 
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2. WARUNKI OFERTY 

2.1 Zaproponowane w Ofercie rozwiązania będą posiadać zatwierdzone 
urządzenia zabezpieczające w przypadku występowania potencjalnego 
zagrożenia dla pracowników i w celach udostępnienia pracownikom 
bezpiecznego dostępu do sprzętu w przypadku prowadzonych konserwacji lub 
podczas eksploatacji.  

2.2 Oferta powinna deklarować, że dostarczone i zabudowane urządzenia będą 
zawierały elementy zabezpieczające zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz ze standardami Zamawiającego.  

3. WARUNKI REALIZACJI 

3.1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien wykonać i uzgodnić  
z Zamawiającym oraz podpisać n/w dokumenty:  

a) Ocenę Ryzyka Zawodowego (HIRA) dla wykonywanych czynności  

w czasie realizacji remontu, 

b) Plan Organizacji Robót (POR) dla prac szczególnie niebezpiecznych, 

c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

d) Plan Podnoszenia Wysokiego Ryzyka (PPWR) dla operacji 

wykonywanych przy użyciu urządzeń dźwignicowych, 

e) Projekt Organizacji Budowy. 

Powyższe dokumenty muszą być przygotowane zgodnie ze Standardami 
Zamawiającego i winny być uzgodnione z wyznaczonymi przedstawicielami 
Służb technologicznych, Utrzymania Produkcji i Utrzymania Majątku 
Zakładu Wytwarzania Kraków oraz Służbami BHP. 

3.2. Przystąpienie Wykonawcy do prac odbędzie się po przekazaniu frontu robót  
i sporządzeniu Protokołu z udziałem stron. 

3.3. W czasie realizacji poszczególnych faz dostaw i wykonawstwa na teren 
Zamawiającego, Wykonawca musi spełniać wymagania bezpieczeństwa 
określone polskim prawem oraz obowiązującymi Standardami 
Zamawiającego. 

3.4. W czasie trwania prac (w godzinach pracy pracowników Wykonawcy i/lub jego 
Podwykonawców) wymagany jest nadzór służb BHP (Inspektora BHP) 
Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców. Zamawiający może zastrzec  
w protokole uzgodnień lub innym dokumencie, że nadzór ma być stały. 

3.5. W czasie trwania prac (w godzinach pracy pracowników Wykonawcy i/lub jego 
Podwykonawców) wymagana jest ciągła lub tymczasowa obecność 
wykwalifikowanego ratownika gazowego (w każdej brygadzie wykonującej 
prace w strefach gazowoniebezpiecznych i /lub zagrożonych wybuchem) oraz 
osoby posiadającej kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej (w każdej brygadzie). Każdy „zespół” pracowników 
wykonujących prace, musi posiadać w miejscu wykonywania prac przenośną 
apteczkę do udzielania pierwszej pomocy z imiennym wykazem osób 
uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

3.6. W sytuacji wystąpienia konieczności użycia podczas prac Wykonawcy i/lub 
jego Podwykonawców otwartego ognia (np. użycia palników acetylenowo 
tlenowych) należy bezwzględnie stosować się do ustaleń zawartych  
w „Protokole zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod 
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względem pożarowym”, a także w „Ocenie zagrożenia pożarowego miejsca  
i rejonu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”. Na wszystkie te 
prace obowiązuje aktualne Dopuszczenie do prac. 

 

4. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC. (zgodnie z Zarządzeniem nr 4 / 2012 DG  
w sprawie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników firm zewnętrznych 
pracujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A.) 

 

§ 1  

WYKONYWANIE PRAC (ROBÓT BUDOWLANYCH/USŁUG) PRZEZ FIRMY 

ZEWNĘTRZNE 

Wykonywanie prac przez firmy zewnętrzne na terenie. TAMEH POLSKA sp. z o.o. następuje na 

podstawie zawieranych umów/zleceń. Umowa/zlecenie zawierać będzie uregulowania dotyczące 

obowiązujących przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz wskazywać osoby sprawujące 

nadzór ze strony TAMEH POLSKA sp. z o.o. nad pracą wykonywaną przez Wykonawcę. 

 

§ 2  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY PRZED PRZYSTĄPIENIEM 

DO WYKONYWANIA PRAC 

1. W umowie/zleceniu lub innym dokumencie podpisanym przez przedstawicieli stron związanym 

z wykonywaniem pracy przez Wykonawcę należy zawrzeć zapisy dotyczące obowiązków stron 

umowy w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska w szczególności o treści: Zamawiający 

zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników dozoru Wykonawcy w zakresie występujących 

zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również 

zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w  TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz ochrony środowiska. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1 Zorganizowania pracy w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne  

i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

2.2 Przeszkolenia pracowników wykonujących przedmiot umowy/zlecenia w zakresie 

występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas 

wykonywania prac, jak również zapoznania z uregulowaniami wewnętrznymi 

Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz ochrony 

środowiska, 

2.3 Zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia, ochronnego środków 

ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich stosowania, 

2.4 Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn, urządzeń, narzędzi, 

materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych  

i technicznych w tym zakresie oraz są w należytym stanie technicznym. 

3. Zamawiający przed rozpoczęciem robót i wprowadzeniem pracowników Wykonawcy na obiekty 

TAMEH POLSKA sp. z o.o. zobowiązany jest przeszkolić pracowników dozoru Wykonawcy 

świadczącego usługę w zakresie obowiązujących wymagań, w tym w szczególności: 
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3.1. Występujących zagrożeń, 

3.2. Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

3.3. Stref wybuchowych, 

3.4. Transportu materiałów niebezpiecznych, 

3.5. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 

3.6. Telefonów kontaktowych i alarmowych, 

3.7. Innych zagrożeń, wynikających ze specyfiki wykonywanych usług, 

3.8. Ustaleniami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zaistnienia zdarzeń wypadkowych, 

3.9. Potencjalnych awarii i sposobu postępowania na wypadek ich zaistnienia, 

3.10. Zasad dotyczących ochrony środowiska, 

3.11. Zasadami systemu ruchu osobowego i samochodowego. 

4. Zamawiający dokumentuje i zobowiązuje osoby dozoru Wykonawcy do przeszkolenia 

podlegających mu pracowników wykonujących przedmiot umowy/zlecenia. Odbyte szkolenie 

zarówno dozoru jak i pracowników Wykonawcy winno być potwierdzone podpisem 

przeszkolonego. 

5. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia jest zobowiązany 

do przekazania Zamawiającemu: 

5.1. Imiennego wykazu pracowników oddelegowanych do wykonania przedmiotu 

umowy/zlecenia, 

5.2. Kserokopii zaświadczeń lub oświadczenia o ważności szkoleń w dziedzinie bhp, 

5.3. Kserokopii posiadanych przez pracowników świadectw kwalifikacyjnych do 

wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz innych 

kwalifikacji specjalistycznych, wymaganych dla danego rodzaju usług lub imiennego 

wykazu pracowników Wykonawcy z podaniem rodzaju kwalifikacji i terminu ważności 

uprawnień, 

5.4. Kserokopii posiadanych przez pracowników ważnych badań lekarskich lub 

oświadczenie w tym zakresie, 

5.5. Telefonów kontaktowych, 

5.6. Oświadczenia, że stosowany sprzęt i narzędzia przez Wykonawcę na terenie TAMEH 

POLSKA sp. z o.o. są sprawne, w należytym stanie technicznym oraz spełniają 

wymagania określone przepisami prawa, a także powiadomienia i dostarczenia 

egzemplarza aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego,  

w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 

6. Zamawiający archiwizuje dokumenty, o których mowa w ust.4, co najmniej przez 30 dni 

po zakończeniu wykonania Umowy/Zlecenia. 
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§3 

ORGANIZACJA PRACY 

Wszelkie prace wykonywane na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. przez zatrudniane firmy 

zewnętrzne winny być wykonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności: 

1. Z przepisami wynikającymi z obowiązujących przepisów przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych, 

2. Z przepisami wynikającymi z Dokumentu Zabezpieczającego przed Wybuchem, 

3. Z przepisami Prawa Budowlanego, 

4. Innymi uregulowaniami wewnętrznymi. 

 

§4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC 

1. Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonania pracy Wykonawca ma obowiązek zgłosić się 

do użytkownika danego obiektu, informując go o rodzaju, zakresie i terminie wykonywanej pracy. 

2. Pracownicy Wykonawców są zobowiązani do niezwłocznego informowania swoich 

przełożonych i przedstawicieli TAMEH POLSKA sp. z o.o. o stwierdzonych wypadkach, 

zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i zagrożeniach dla środowiska, jak i zagrożeniach 

dla majątku. 

3.  W przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym należy niezwłocznie 

skorzystać z pomocy przeszkolonego personelu (osób przeszkolonych do udzielania pierwszej 

pomocy) i powiadomić centrum alarmowe ArcelorMittal Poland S.A. w celu wezwania karetki 

pogotowia ratunkowego. 

3.1. Każdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, które spowodowało lub mogło 

spowodować  uraz należy natychmiast zgłosić do: 

 Nadzorującego sprawy BHP ze strony Wykonawcy (zgodnie z Umową);  

 Koordynatora BHP lub Przedstawiciela TAMEH POLSKA sp. z o.o. (np. Kierownik 

Remontu, Kierownik remontu, itp.),  

 Departamentu BHP TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

3.2. Wykonawca ma obowiązek przesłania do Departamentu BHP w ciągu 12 godzin od 

zdarzenia wypełnionego formularza „Alert BHP - Wstępna informacja o wypadku”. Ustalanie 

okoliczności i przyczyn wypadków należy przeprowadzić przy udziale przedstawiciela Biura 

BHP TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

3.3. Nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania powypadkowego, 

jednakże nie później niż 21 dni od zaistnienia wypadku przy pracy lub ww. zdarzenia należy 

przekazać  do Biura BHP kopię protokołu powypadkowego lub protokołu zdarzenia 

potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Jeżeli zdarzenie zostało 

zgłoszone  do Państwowej Inspekcji Pracy należy niezwłocznie powiadomić o powyższym 

Biuro BHP. W  terminie 7 dni od daty podpisania protokołu kontroli PIP należy przekazać do 
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Biura BHP kopie wraz z załącznikami potwierdzoną  przez Wykonawcę za zgodność  

z oryginałem.   

3.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału pracowników zaangażowanych  

w wypadek  w powołanym przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. zespole analizującym 

okoliczności i przyczyny zdarzenia , przedstawienia działań zapobiegawczych, osób 

odpowiedzialnych za realizację , terminów wykonania oraz  poinformowania Biura BHP o ich 

wykonaniu. 

3.5. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania statystycznych informacji z zakresu 

bezpieczeństwa pracy w terminie do piątego dnia roboczego miesiąca następnego za miesiąc 

poprzedni lub bezpośrednio po zakończeniu prac (najpóźniej w dniu podpisania protokołu 

odbioru) do komórki organizacyjnej Biura BHP w której wykonuje prace. W statystyce za 

miesiąc poprzedni należy podać: 

 ilość przepracowanych roboczogodzin na terenie  TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

(swoich i swoich Podwykonawców); 

 łączną ilość wypadków przy pracy (swoich i swoich Podwykonawców) zaistniałych 

na terenie  TAMEH POLSKA sp. z o.o.. w tym: 

 ilość wypadków z przerwą w pracy, 

 stracone dni chorobowe w danym miesiącu z tytułu zaistniałych wypadków przy 

pracy. 

 

4. Budowane przez Wykonawcę rusztowania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

5. Prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

6. W przypadku powstania pożaru lub nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska np. wyciek, 

rozlanie i niemożliwość usunięcia zagrożenia podręcznym sprzętem ppoż., należy  Niezwłocznie 

powiadomić centrum alarmowe w celu wezwania Zakładowej Straży Pożarnej w Krakowie. 

7. Narzędzia pracy i stosowany sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom, 

przeglądom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników 

swojej firmy. 

9. Podczas przemieszczania się pojazdów po terenie. TAMEH POLSKA sp. z o.o. należy stosować 

się do obowiązujących wymagań oraz przepisów prawa o ruchu drogowym obowiązujących  

w danym obszarze Spółki (zasady organizacji wewnętrznego ruchu kołowego jak w ArcelorMittal 

Poland S.A. – obowiązują zasady o ruchu drogowym jak na drogach publicznych). 

10. Po zakończeniu wykonywania prac Wykonawca zgłasza ich wykonanie osobom upoważnionym 

w umowie/zleceniu lub kierownikowi jednostki organizacyjnej zlecającej te prace, który zgodnie 

z obowiązującymi zasadami i zapisami umowy dokonuje odbioru prac pod kątem prawidłowego 

ich wykonania. 

11. Na Terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. oraz ArcelorMittal Poland S.A. obowiązuje bezwzględny 

zakaz przebywania przez jakiekolwiek osoby pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka 

odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego bądź prekursora (w rozumieniu 
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ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Każdy, w stosunku do którego zaistnieje podejrzenie,  

że jest pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego, substancji 

psychotropowej, środka zastępczego bądź prekursora nie zostanie wpuszczony lub zostanie 

natychmiast usunięty z Terenu TAMEH POLSKA sp. z o. o. oraz ArcelorMittal Poland S.A.. 

Osoba, która musi przyjmować leki, ma obowiązek powiadomić o tym właściwą osobę 

odpowiedzialną, jak również o skutkach ubocznych tych leków.  

12. Wykonawca będzie obciążany, za każdorazową próbę wejścia Pracownika Wykonawcy  

(lub Pracownika Podwykonawcy) lub za każdorazowe przebywanie Pracownika Wykonawcy  

(lub Pracownika Podwykonawcy) na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub ArcelorMittal Poland 

S.A.. będącego pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego, substancji 

psychotropowej, środka zastępczego bądź prekursora, a także za każdorazowe stwierdzenie 

przebywania na Terenie TAMEH POLSKA  sp. z o.o. lub ArcelorMittal Poland S.A. pod wpływem 

alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka 

zastępczego bądź prekursora – karą umowną określoną w Katalogu Kar. Przez pojęcie „pod 

wpływem alkoholu” rozumie się każde stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi.  

13. W przypadku  złamania zasady „Zero alkoholu” – jeżeli co najmniej trzech Pracowników 

Wykonawcy lub Pracowników  Podwykonawcy, zostanie zatrzymanych za próbę wejścia, wyjścia 

lub przebywanie na terenie TAMEH POLSKA  sp. z o.o. lub ArcelorMittal Poland S.A. po spożyciu 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, lub też zostaną u tych osób ujawnione na 

terenie TAMEH POLSKA  sp. z o.o. lub ArcelorMittal Poland S.A. napoje alkoholowe, narkotyki lub 

środki odurzające, TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub ArcelorMittal Poland S.A. niezależnie od 

nałożenia kar umownych lub innych środków, uprawniona będzie do zastosowania zawieszenia 

współpracy z Wykonawcą na okres do 6 miesięcy, co oznacza, że TAMEH POLSKA sp. z o.o.  

nie będzie kierował do Wykonawcy nowych zapytań ofertowych lub nowych ofert dotyczących 

współpracy ani też nie będzie przystępował do jakichkolwiek negocjacji dotyczących nowej 

współpracy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli stanu trzeźwości 

pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawcy wykonujących prace związane z realizacją 

Zamówienia na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o.  

 

§5 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW TAMEH POLSKA sp. z o.o.  

W ZAKRESIE NADZORUNAD PRACĄ OSÓB FIRM ZEWNĘTRZNYCH 

1. Wszyscy pracownicy TAMEH POLSKA sp. z o. o. winni zwracać uwagę na zachowanie się osób 

postronnych. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad pracą firm zewnętrznych zobowiązane są do 

bieżącej kontroli sposobu wykonywania pracy przez pracowników tych firm. 

2. W przypadku wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, 

pracownicy dozoru TAMEH POLSKA sp. z o.o. oraz Służba BHP TAMEH POLSKA sp. z o.o.  

uprawnieni są do przerwania prowadzonych prac, bez konsekwencji prawno-finansowych dla 

Zamawiającego usługę oraz bez możliwości obarczania winą Zamawiającego za ewentualne 

opóźnienie prac. 
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§6 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZSTRZEGANIA PRZEPISÓW PPOŻ. PRZEZ WYKONAWCÓW 

Każdy Wykonawca prowadzący pracę na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. odpowiedzialny jest 

za przestrzeganie przez swoich pracowników oraz podwykonawców aktualnie obowiązujących 

przepisów, ochrony przeciwpożarowej, w tym: 

1. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. tekst jednolity (Dz. U. 2002, nr 174,  

poz. 1229), 

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, 

poz. 719), 

3. IC/ZB-5/B.027 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Zakład Elektrociepłowni Kraków. 

 

§7 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA 

PRZEZ WYKONAWCÓW 

1. Pracownicy Wykonawców zewnętrznych działający na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym 

zakresie przepisów w  TAMEH POLSKA sp. z o.o..  

2. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Wykonawców 

pracujących na jego terenie przez służbę ochrony środowiska oraz ewentualnego wstrzymania 

robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone zagrożenie środowiska. 

3. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawcy spowoduje nadzwyczajne zagrożenie 

środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska 

lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są 

do natychmiastowego zgłoszenia zdarzenia Zamawiającemu. Należy też natychmiast przystąpić 

do działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku/zdarzenia. Należy niezwłocznie 

powiadomić centrum alarmowe ArcelorMittal Poland S.A. w celu wezwania Zakładowej Straży 

Pożarnej w Krakowie i uczestniczyć w akcji organizowanej przez odpowiednie służby. 

Wykonawca jest wówczas zobowiązany w ciągu 3-dni od zaistnienia zagrożenia przedstawić 

stosowne wyjaśnienie w tej sprawie osobie nadzorującej (wskazanej przez Zamawiającego). 

4. Wykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki naruszenia 

obowiązku ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń  

i jest zobowiązana do usuwania skutków degradacji środowiska np. rekultywacja terenów 

zielonych na własny koszt. 

 

§ 8  

ZASADY SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO  RUCH OSÓB I MATERIAŁÓW 

Zasady wejścia i poruszania się osób po terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. – Zakład Wytwarzania 

Kraków regulują wewnętrzne przepisy  ArcelorMittal Poland S.A.. 
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1. Wykonawca winien bezwzględnie stosować się do przepisów dotyczących ruchu przepustowego 

osób i materiałów obowiązujących na terenie Zamawiającego i w ArcelorMittal Poland S.A.. 

2. W czasie trwania remontu na Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony mienia własnego  

i mienia swoich Podwykonawców, części, podzespołów, prefabrykatów i całych 

urządzeń składowanych na terenie Zamawiającego przeznaczonych do realizacji 

remontu do czasu przekazania do eksploatacji Zamawiającemu. Zamawiający może 

udostępnić, na koszt Wykonawcy robót, odpowiednie powierzchnie, które mogą służyć do 

magazynowania dostaw (do uzgodnienia między stronami w czasie negocjacji). 

3. Obsługa dostaw materiałów i części zamiennych, tj. ich przewóz, rozładunek, 

magazynowanie, załadunek i transport międzyoperacyjny, należy do obowiązków Wykonawcy 

i/lub jego Podwykonawców. 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 - UMOWA O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY, Księga 

Bezpieczeństwa dla Wykonawców (wersja 3 dostępna w wersji 

elektronicznej) 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

…………………………………………

……… 

 

 

 WYKONAWCA: 

 

 

…………………………………………

………… 

 

 

 

 

 

....................................................... 

  

 

....................................................... 
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KATALOG KAR 

 
WAŻNE! KARY PODLEGAJĄ SUMOWANIU 

N I E P R A W I D Ł O W O Ś C I 
WYSOKOŚĆ KARY 

(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 TAMEH POLSKA sp. z o. o. 2 000,00 

3 
Zmiana składu zespołu pracowników wykonujących prace bez uzgodnienia z przedstawicielem  

TAMEH POLSKA sp. z o. o.  
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 

6 Praca bez lub z niedziałającym detektorem gazu. 2 000,00 

7 
Prowadzenie prac bez wyznaczonego pracownika do asekuracji. Prowadzenie prac bez sprzętu do 

ewakuacji pracownika z przestrzeni ograniczonej podczas prowadzenia prac.  
1 000,00 

8 
Używanie do prac maszyn i urządzeń bez dopuszczenia  TAMEH POLSKA sp. z o. o. 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 nie posiadających 

odpowiednich uprawnień. 
1 000,00 

11 Używanie uszkodzonego lub niewłaściwego zawiesia. 2 000,00 

12 
Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez wymaganej oceny zagrożenia 

pożarowego, odpowiednich zezwoleń oraz sprzętu gaśniczego (gaśnic). 
3 000,00 

13 
Nie stosowanie lub stosowanie niewłaściwych środków ochrony indywidualnej i ubrań roboczych (np. 

brak logo, niewłaściwy kolor, brak okularów itp.). 
1 000,00 

14 Palenie tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych. 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  TAMEH POLSKA sp. z o. o. przez Wykonawcę w celu wykonywania prac na 

terenie  TAMEH POLSKA sp. z o. o. 
10 000,00 
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17 Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawcy bez wiedzy  i zgody  TAMEH POLSKA sp. z o. o. 10 000,00 

18 Korzystanie pracownika Wykonawcy z odzieży roboczej/ochronnej  TAMEH POLSKA sp. z o. o. 10 000,00 

19 Nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym 1 000,00 

20 Kradzież i usiłowanie kradzieży 10 000,00 

21 

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  TAMEH POLSKA sp. z o. o. w stanie po spożyciu lub użyciu 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 

10 000,00 

22 

W szczególnie poważnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia (np. skutkujących zaistnieniem 

ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku przy pracy na Terenie Spółki albo powstaniem 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby przebywającej na Terenie Spółki) lub narażenia 

na szkodę mienia Spółki o znacznej wartości przez Wykonawcę i/lub jego podwykonawców. 

20 000,00 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 WYKONAWCA: 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

 

…………………………………………………….. 
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