Załącznik nr 5
do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku Turbinowni nr 211
w Wydziale Cieplnym w Jednostce Biznesowej Energetyka”

REGULACJE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I PRZEPISÓW BHP, PRZECIWPOŻAROWYCH, OCHRONY
ŚRODOWISKA ORAZ PRZEPISÓW ORGANIZACYJNYCH
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WYKONAWCA zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie
ZAMAWIAJĄCEGO, w tym dotyczących zagrożeń występujących na terenie ZAMAWIAJĄCEGO,
szczególnych przepisów bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz organizacyjnych,
prawidłowego postępowania na wypadek zaistnienia m.in.: pożaru, awarii lub innego miejscowego
zagrożenia. WYKONAWCA zobowiązany jest stosować się do poleceń ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie
przestrzegania ww. przepisów.
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów, o których mowa w ust. 1 przez
osoby wykonujące prace pod jego nadzorem, w tym pracowników oraz podwykonawców, na zasadzie
ryzyka. Niniejszym WYKONAWCA przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania lub
zaniechania osób wykonujących prace pod jego nadzorem naruszające przepisy, o których mowa
w ust. 1.
WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO o zaistniałym na
jego terenie zdarzeniu niebezpiecznym m.in.: wypadku przy pracy, pożarze, awarii, zanieczyszczeniu
środowiska.
W przypadku nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ lub podmioty określone w ust. 2, obowiązujących
na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przepisów, o których
mowa w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć WYKONAWCY karę umowną zgodnie z Taryfikatorem
kar, stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia przetargu.
W sytuacji, gdy naliczona zgodnie z ust. 4 kara umowna nie pokryje szkody, jaka w związku
z naruszeniem powyższych zasad powstała po stronie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,
ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania w wysokości przenoszącej zastrzeżoną karę umowną na
zasadach ogólnych.
W przypadku rażącego naruszania przepisów bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz
organizacyjnych ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania wstrzymania prac przez WYKONAWCĘ do
czasu usunięcia stanu niezgodnego z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy wstrzymanie pracy
z powodu naruszania ww. przepisów opóźni realizację przedmiotu umowy, odpowiedzialność za
opóźnienie ponosić będzie WYKONAWCA.
Mając na względzie fakt, iż Spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dokłada wszelkich
starań, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo na terenie przez nią nadzorowanym, strony zgodnie
oświadczają, że naruszenie w jakimkolwiek stopniu przez WYKONAWCĘ lub podmioty, o których mowa
w ust. 2, przepisów określonych w ust. 1, chociażby naruszenie to miało charakter jednostkowy, może
skutkować odstąpieniem ZAMAWIAJĄCEGO od Umowy z winy WYKONAWCY. Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy z winy WYKONAWCY zostanie poprzedzone wezwaniem do usunięcia naruszeń, w określonym
przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie.
WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić, aby osoby wykonujące pracę pod jego nadzorem nie
znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu lub stanie po użyciu innego środka odurzającego.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań alkomatem oraz narkotestem osób
znajdujących się na jego terenie. W przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu, stanu
nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków odurzających podczas badania alkomatem/ narkotestem lub
odmowy poddania się temu badaniu, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo usunięcia takiej osoby ze
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swojego terenu. Niniejsze postanowienie nie wyłącza uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia kary
umownej przewidzianej w Taryfikatorze Kar.
WYKONAWCA usługi wyraża zgodę na przeprowadzenie w trakcie realizacji usługi, okresowych auditów
przez auditorów ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz organizacyjnych. Wyniki auditu będą traktowane jako
informacje poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że ujawnienie to zostanie wyraźnie
przez strony uzgodnione lub związane jest z toczącym się lub mającym zostać wszczętym
postępowaniem prowadzonym przez organy administracyjne, organy prowadzące postępowanie
przygotowawcze lub sądy. W przypadku, kiedy podczas przeprowadzonego auditu stwierdzone zostaną
niezgodności, Wykonawca usługi podejmie (lub zaplanuje - gdy wymagają dłuższego terminu
wdrożenia), działania korygujące/ zapobiegawcze, w celu usunięcia niezgodności. Wykonawca usługi
poinformuje Zamawiającego o statusie podjętych działań.
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