Załącznik nr 7
do SIWZ na rozbiórkę budynków i budowli oraz złomowanie przynależnych instalacji, urządzeń i orurowania nieczynnej
instalacji BKF zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

ISTOTNE WARUNKI UMOWY (IWU)
[„IWU” – na poczet niniejszego dokumentu zwane również – „UMOWĄ”]

1.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do:
Rozbiórka budynków i budowli oraz złomowanie przynależnych instalacji, urządzeń
i orurowania nieczynnej instalacji BKF, wg poniższego zestawienia:
1.1.
Budynek pompowni nr 894;
1.2.
Budynek warsztatowy nr 876;
1.3.
Budynek destylacji nr 859;
1.4.
Budynek magazynowy nr 860 (860 A + 860);
1.5.
Budynek produkcyjny nr 858;
1.6.
Budynek turbodmuchaw nr 870;
1.7.
Obiekt nr 871 - pole reaktorów BKF;
1.8.
Obiekt nr 873 - instalacja kondensacji;
1.9.
Obiekt nr 874 – instalacja destylacji naftalenu;
1.10.
Obiekt nr 875 - stokaż ciekłego bezwodnika;
1.11.
Obiekt nr 893 - chłodnia wentylatorowa;
1.12.
Obiekt nr 861;
1.13.
Wyposażenie sterowni nr 872;
1.14.
Urządzenia zmagazynowane w budynku nr 851;
1.15.
Rurociągi międzyobiektowe;
1.16.
Fragmenty pomostów stalowych po instal. BKM;
1.17.
2 zbiorniki azotu bezpieczeństwa.
Szczegółowy wykaz obiektów do rozbiórki wraz z instalacjami i urządzeniami znajduje się
w załączniku nr 1.

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje również zakres:
2.1.
2.2.

Opracowanie projektów rozbiórkowych do pozwolenia na rozbiórki oraz planu BIOZ,
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
Szczegółowy zakres rozbiórki obejmuje:
a) wyburzenie obiektów metodą mechaniczną;
b) przekruszenie gruzu ceglano–betonowego na terenie rozbiórki celem odzyskania
i oczyszczenia złomu;
c) skucie posadzki oraz nadziemnych części budowlanych/ fundamentów;
d) wybranie ziemi (gruzu) 20 cm poniżej poziomu terenu;
e) zasypanie podpiwniczeń obiektów i kanałów technologicznych (jeśli występują)
wstępnie przekruszonym gruzem ceglano-betonowym (o frakcji nie większej niż 6-

8 cm) do poziomu -0,20m;
f) nawiezienie 20-centymetrowej warstwy ziemi, niwelacja terenu oraz utwardzenie;
g) zasianie trawy.
2.3.

2.4.

Przygotowanie złomu (cały złom jest własnością Zamawiającego):
a) pozyskanie złomu stalowego, kolorowego oraz silników z rozbiórki;
b) oczyszczenie złomu z wełny mineralnej, izolacji, gruzu itp.;
c) posegregowanie na rodzaje według wskazań Zamawiającego;
d) pocięcie na elementy wsadowe (na wymiary max. długości 5000 mm, szerokości
700 mm i wysokość 700 mm zgodnie z normą PN-85/H-15000);
e) zmagazynowanie i pryzmowanie złomu we wskazanym przez Zamawiającego
miejscu (okolice placu rozbiórki do 3 km) na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.
Przygotowanie złomu:
W trakcie realizacji zadania będzie obowiązywał standard przygotowania złomu, który
ma zastosowanie w obrocie gospodarczym, dla Grupy Azoty ZAK S.A. O ile przepisy prawa
powszechnego oraz akty normatywne nie stanowią inaczej, złom należący do Grupy Azoty
ZAK S.A. należy przygotowywać według następujących parametrów:
- Standard transportowy oznaczający, że wymiar elementów nie może przekraczać
następujących wartości: 0,70 m (szerokość); 0,70 m (wysokość); 5 m (długość).
- Standard jakościowy, który nakłada na podmiot przetwarzający złom (w rozumieniu
ustawy o odpadach), obowiązek przygotowania elementów w podziale na rodzaj złomu
(np.: stal niestopowa (tzw. czarna), stal stopowa (tzw. kwasoodporna, nierdzewna),
aluminium, miedź, mosiądz, ołów itp.) oraz oczyszczenie elementów z zanieczyszczeń
(np.: materiały izolacyjne, gruz i inne odpady poremontowe oraz tworzywa sztuczne,
etc.).
- Standard magazynowania oznaczający, że złom spełniający standard jakościowy
i transportowy, jest ważony na wagach należących do Grupy Azoty ZAK S.A.
i przekazywany do miejsca czasowego gromadzenia odpadów (zwanego zamiennie
„MCGO”), w sposób należycie zorganizowany i prowadzony. Rozumie się przez to, że złom
jest dostarczany przez wykonawcę usługi lub jednostkę/ komórkę organizacyjną Spółki,
przy pomocy sprzętu spełniającego wymagania formalno-prawne i techniczne,
rozładowywany zgodnie z przepisami BHP (ręcznie lub mechanicznie), sortowany według
rodzajów materiału (w przypadku gdy w transporcie występują różne rodzaje złomu) oraz
pryzmowany (ręcznie lub mechanicznie, w zależności od rodzaju złomu i jego masy). Nie
dopuszcza się rozładunku elementów poprzez zsuwanie („kiprowanie”) ze skrzyni
załadunkowej bezpośrednio na nawierzchnię placu magazynowego.

2.5.

3.

Wywóz i zagospodarowanie odpadów innych niż złom stalowy i kolorowy (m.in.: gruz,
papa, drewno, wełna mineralna) poza teren Grupy Azoty Zakładów Azotowych
Kędzierzyn S.A.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
normami w tym zakresie, poleceniami Zamawiającego, ustaleniami w niniejszej umowie oraz
wymogami prawa ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami.
Roboty budowlane będą prowadzone z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa oraz
wg przepisów bhp zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku w trakcie wykonywania prac
będących przedmiotem umowy oraz zobowiązany jest do uporządkowania miejsca pracy po
wykonaniu przedmiotu umowy.
Niniejszą umowę strony zawierają w wyniku procedury przetargowej i negocjacji. Jeżeli z treści
umowy nie wynika co innego, Wykonawca pozostaje związany złożonymi Zamawiającemu
oświadczeniami, które w dniu zawierania niniejszej umowy pozostają nadal aktualne.
§2
Termin realizacji
Termin obowiązywania umowy ustala się na okres od daty zawarcia umowy do XXr. Termin
realizacji robót rozpoczyna się w momencie przekazania terenu robót, a poszczególne etapy
umowy są określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który stanowi Załącznik nr XX
do niniejszej umowy.
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo naliczania kar umownych za brak terminowej
realizacji zadania w poszczególnych etapach.
Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy teren robót objęty zakresem umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokołu przekazania terenu robót po zawarciu niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) opracowywania projektów rozbiórkowych w terminie XX dni od daty zawarcia niniejszej
umowy;
b) przystąpienia do realizacji rozbiórek obiektów podlegających zgłoszeniu [w myśl przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409) – obiekty
niepodlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę] do 7 dni po upływie 30dniowego okresu od dnia doręczenia zgłoszenia właściwemu organowi;
c) przystąpienia do realizacji rozbiórek obiektów podlegających obowiązkowi uzyskania
pozwolenia na budowę do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji właściwych
organów.
W przypadku nieuzasadnionego niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 - 3 niniejszego
paragrafu oraz terminowości etapowej realizacji zadania (w odniesieniu do harmonogramu
rzeczowo - finansowego) przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne
zgodnie z ustaleniami §7 umowy.
Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę zatwierdzenia przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (dalej zwanego POK).
§3
Przedstawiciele Stron
Do celów realizacji niniejszej umowy Zamawiający ze swojej strony wyznacza i upoważnia:
a) Koordynatora Prac. Koordynatorem Prac jest Pan XX;
b) Inspektora Nadzoru. Inspektorem Nadzoru branży budowlanej jest Pan XX.
Upoważnienie nie obejmuje dokonywania zmian do niniejszej umowy.
Koordynator Prac, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu upoważniony jest do
kontaktów merytorycznych z Wykonawcą, przekazania terenu robót (jeśli występuje), nadzoru
nad realizacją przedmiotu umowy, odbioru robót, rozliczenia zadania oraz podpisywania
wszystkich przewidzianych niniejszą umową protokołów.
Inspektor Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu upoważniony jest do
doradztwa technicznego, bieżącego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, odbioru robót
oraz podpisywania wszystkich przewidzianych niniejszą umową protokołów.

Strona 3 z 29

4.

Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi do kontaktów merytorycznych z Zamawiającym w
zakresie objętym przedmiotem umowy, w tym także do podpisywania wszystkich przewidzianych
niniejszą umową protokołów oraz pełniącym nadzór nad realizacją przedmiotu umowy są:

Imię Nazwisko
XX
5.

Stanowisko

Tel.

e-mail

Dopuszcza się zmianę ww. przedstawicieli obu stron pod warunkiem akceptacji tej zmiany oraz
pisemnego zgłoszenia drugiej stronie z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana ta nie wymaga
sporządzania aneksu do umowy.
§4
Obowiązki Stron

1.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) realizacja przedmiotu umowy z najwyższą starannością, według swojej najlepszej wiedzy
i umiejętności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości i doświadczenie
oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego;
b) organizacja, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót (jeśli występuje);
c) zagospodarowanie i likwidacja terenu robót (jeśli występuje);
d) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia oraz ochronę środowiska
e) zapewnienie własnego i stałego nadzoru przez osobę upoważnioną, celem realizacji
postanowień umowy przez pracowników Wykonawcy.
f) nadzorowanie pobierania ,,polecenia wykonania pracy’’ podczas realizacji prac.

2.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony środowiska,
BHP, przeciwpożarowych oraz organizacyjnych obowiązujących na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.,
a w szczególności wg poniższych dokumentów:
a) Instrukcji i Zarządzeń:
- Instrukcja Systemowa nr XX ,,Prace szczególnie niebezpieczne”;
- Instrukcja Systemowa nr XX „Reagowanie w przypadku wystąpienia awarii”;
- Zarządzenie nr XX w sprawie bezpiecznego poruszania się po drogach
wewnątrzzakładowych Grupy Azoty ZAK S.A.;
- Zarządzenie nr XX w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w strefach zagrożenia
wybuchem;
- Zarządzenie nr XX w sprawie systemu przepustowego wyrobów i materiałów
w Grupie Azoty ZAK S.A.;
- Zarządzenie nr XX w sprawie systemu przepustkowego ruchu osobowego na terenie
nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.;
- Zarządzenie nr XX w sprawie systemu przepustkowego ruchu pojazdami na terenie
nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.;
- Zarządzenie nr XX w sprawie palenia wyrobów tytoniowych w Grupie Azoty ZAK
S.A.;
b) informacji:
- „o zasadach ochrony środowiska obowiązujących wykonawców świadczących usługi
na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A.”;
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4.

5.
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- „o występujących zagrożeniach na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. oraz zasadach
postępowania w sytuacjach awaryjnych dla pracowników firm obcych zatrudnionych
na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.”;
c) regulacji wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa oraz ruchu osobowo-towarowego
dotyczących firm realizujących usługi zabezpieczenia technicznego dla Grupy Azoty ZAK S.A.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami i przepisami szczególnymi obowiązującymi
w tym zakresie na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. wg ww. dokumentów i zobowiązuje się do
przestrzegania ich.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za skutki niedopełnienia lub naruszenia
postanowień ust. 2, przez osoby wykonujące prace pod jego nadzorem, w tym pracowników oraz
podwykonawców.
W przypadkach naruszania zasad i przepisów jw. przez Wykonawcę i/lub pracowników oraz
podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
gdy naruszenia te zagrażają interesom i/lub bezpieczeństwu Grupy Azoty ZAK S.A., Zamawiający
może na Wykonawcę nałożyć kary umowne zgodnie z § 7.
W przypadku 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 Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić należyte
bezpieczeństwo na terenie przez niego nadzorowanym, strony zgodnie oświadczają, że
naruszenie w jakimkolwiek stopniu zasad i przepisów jw. przez Wykonawcę, 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 swojego terenu. Niniejsze postanowienie nie wyłącza uprawnienia
Zamawiającego do naliczenia kary umownej przewidzianej w Taryfikatorze Kar, który stanowi
Załącznik nr XX do niniejszej umowy.
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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9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
a) zorganizowanie i bieżące nadzorowanie pracy swoich pracowników, zgodnie z wymogami
określonymi w niniejszym paragrafie,
b) dyscyplinę pracy swoich pracowników,
c) utrzymanie porządku na terenie realizowanych prac w Grupie Azoty ZAK S.A.,
w szczególności na terenie realizacji przedmiotu Umowy,
d) przekazania swoim pracownikom informatora opisującego podstawowe zagrożenia
i sposoby zachowania się na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. oraz pouczenie o ich
bezwzględnym stosowaniu się do zawartych w nim treści,
e) poinformowanie Zamawiającego o przystępowaniu do prac na terenie Grupy Azoty ZAK
S.A. nowych pracowników,
f) niezwłoczne powiadamianie Działu BHP Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach
wypadkowych swoich pracowników wykonujących prace w ramach niniejszej umowy,
g) przeprowadzanie czynności związanych ze sporządzeniem protokołu powypadkowego dla
poszkodowanego pracownika Wykonawcy w obecności przedstawiciela Działu BHP
Zamawiającego i przekazywanie dokumentacji wypadkowej do Działu BHP Zamawiającego,
odbycie szkolenia BHP i przeszkolenie własnych pracowników w zakresie BHP przed
przystąpieniem do prac na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., które zakresem swoim także
obejmuje ,,informacje o występujących na terenie Zakładów zagrożeniach oraz zasadach
postępowania w sytuacjach awaryjnych dla pracowników firm obcych zatrudnionych na
terenie Zakładów”, przeprowadzanego w Dziale BHP Grupy Azoty ZAK S.A.
z potwierdzeniem pisemnym jego odbycia przez każdego z uczestników.
10. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) dostarczenie informacji o terenie i planem uzbrojenia terenu oraz mapy geodezyjne
z oznaczeniem obiektów przewidzianych do rozbiórki;
b) odłączenie wszystkich mediów (m.in. instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe) od
budynków przeznaczonych do rozbiórki.

1.

2.
3.

§5
Wynagrodzenie
Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy ustala się na kwotę XX netto (słownie: XX złotych
i 00/100 gr netto), co w podziale stanowi:
a) …………
b) ………..
c) ……
Wartość umowna jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty realizacji
zamówienia.
Do wynagrodzenia doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
zapewnia wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt, niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

§6
Płatności i podatki
1. Wynagrodzenie w wysokości, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatne będzie zgodnie
z fakturą/ami wystawioną na podstawie protokołu/ów końcowego/częściowych odbioru
przedmiotu umowy, o którym/ch mowa w § 1 ust. 1. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu
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2.

3.
4.
5.

Umowy/Etapów Umowy oraz podstawą wystawienia faktury/faktur będzie/będą zatwierdzony/e
bez uwag protokoły odbioru przedmiotu Umowy/częściowe protokoły odbioru Etapów Umowy,
o którym/ch mowa w § 8 umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy – na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. W przypadku zmiany rachunku bankowego po wystawieniu
faktury Wykonawca może żądać zapłaty należności na nowy rachunek bankowy po złożeniu
pisemnego oświadczenia przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie XX dni od daty otrzymania należycie
wystawionej faktury przez Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe
za czas opóźnienia, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.
Wykonawca:
a) oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w XX;
b) oświadcza, że składa deklaracje VAT-7 miesięcznie; oświadczenie te stanowi Załącznik nr
XX do niniejszej umowy;
c) zobowiązuje się do wystawienia faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień
dokonania transakcji;
d) zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania do kontroli podatkowych i skarbowych
faktur/y potwierdzającej/ych transakcję będącą przedmiotem umowy, przez okres określony
w przepisach;
e) oświadcza, że z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nie zalega
z zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
f) oświadcza, że w przypadku zmiany danych oświadczeń, o których mowa w lit. a) – e)
niniejszego ustępu zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o tym fakcie nie później niż
w ciągu 7 dni od daty jej zaistnienia.

§7
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a) za nienależytą realizację umowy - w wysokości 10% za każdy przypadek.
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej Etapów - w wysokości 0,2% za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminów określonych w § 2 ust.1
Umowy.
c) za opóźnienie w przystąpieniu (o którym mowa w § 2 ust. 3) do realizacji zadania
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości 1% oraz dodatkowo 0,2%
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do przystąpienia do realizacji.
d) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu umowy
i w okresie gwarancji (jeśli występuje) - w wysokości 0,2%, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 8 ust. 6 oraz w § 9 ust.3 (jeśli
występuje) Umowy.
e) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10%.
f) w przypadkach naruszania zasad obowiązujących na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.,
o których mowa w §4 Umowy, Zamawiający może na Wykonawcę nałożyć kary umowne
wg Taryfikatora Kar, który stanowi Załącznik nr XX do niniejszej umowy, a także
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku gdy wielkość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
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3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Potrącenie nastąpi na podstawie oświadczenia.
4. W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca spowoduje uszkodzenie
kabli, rurociągów lub powstanie szkód w mieniu Zamawiającego (zlokalizowanym na terenie prac
lub w jego sąsiedztwie), zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia szkód na własny koszt
i oraz zapłatę Zamawiającemu należności z tytułu utraconych korzyści.
5. Podstawą wyliczenia wysokości kar umownych jest łączne wynagrodzenie netto
określone w § 5 ust. 1.
6. Z ważnych przyczyn, w szczególności wykonywania prac w sposób nienależyty, zagrożenia
dotrzymania terminów umownych lub ich przekroczenia, Zamawiający może ograniczyć zakres
prac i zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie będzie
ograniczać prawa do nałożenia kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych. Przepisu art. 480
Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§8
Odbiór prac
Wykonawca
zobowiązany
jest
zawiadomić
Zamawiającego
o
gotowości
do
częściowego/końcowego odbioru przedmiotu umowy, który powinien zostać odebrany przez
Zamawiającego po uprzednim przeprowadzeniu przewidzianych aktualnymi przepisami prób
i sprawdzeń.
Odbiory częściowe w żadnym przypadku nie mogą łącznie przekroczyć 70% wartości
niniejszej Umowy, tj. Zamawiający ma prawo odmówić odbiorów częściowych, jeśli w/w poziom
zostanie już osiągnięty i wstrzymać się z odbiorem pozostałych prac do momentu odbioru
końcowego.
Strony przystąpią do częściowego/końcowego odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu
odbioru nie później niż do 5 dni roboczych od daty powiadomienia Zamawiającego o gotowości
do odbioru.
Wyjątek stanowi sytuacja, o której mowa w ust. 6 i w takich okolicznościach roboty
nie są odbierane.
Protokół będzie sporządzany przez Wykonawcę, na druku obowiązującym u Zamawiającego,
sprawdzone i podpisane przez Przedstawiciela Grupy Azoty ZAK S.A., o którym mowa w § 3 ust.
1 i zatwierdzone przez Dyrektora Jednostki Infrastruktury lub osobę przez niego upoważnioną.
Jedynie protokół podpisany przez wszystkie ww. osoby i zgodny z wymogami niniejszej umowy
ma walor protokołu odbioru w rozumieniu § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Datą odbioru robót jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag,
o których mowa w ustępie poprzednim.
Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru robót będzie w szczególności:
a. zakończenie przez Wykonawcę zleconych prac stanowiących przedmiot umowy bez uwag,
b. przedłożenie oświadczenia potwierdzonego odpowiednimi dokumentami o sposobie
zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy (jeśli
występują);
c. przedłożenie przez Wykonawcę kopię karty przekazania odpadów (jeśli występują);
d. dostarczenie kompletu dokumentów wymaganych przez przepisy i normy branżowe oraz
wszystkich wymaganych przepisami i prawem certyfikatów, aprobat technicznych i atestów
związanych z przedmiotem umowy (jeśli występują);
e. uporządkowanie przez Wykonawcę terenu prac.
Nieodebranie przez Zamawiającego wykonanych i zgłoszonych prac, winno być uzasadnione
poprzez określenie rodzaju zastrzeżeń, wad czy wskazówek. Odmowa odbioru przedmiotu umowy
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7.

8.
9.

z powodu niewłaściwego wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zobowiązuje
Wykonawcę do bezzwłocznego usunięcia wady na swój koszt, nie później niż w terminie
określonym przez Zamawiającego.
W sytuacji, w której Wykonawca skutecznie usunie stwierdzone wady Strony podpisują protokół,
o którym mowa w ust. 2. W przypadku braku usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do powtórzenia procedury
określonej w ust. 6 lub odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7
ust. 1 lit. d) niniejszej Umowy.
Podpisanie protokołu odbioru bez uwag upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
Protokół odbioru końcowego (POK) robót będzie obejmował co najmniej 30% wartości
wykonanego zadania.
§9
Gwarancja

(przedmiotowy § ma zastosowanie jeśli występuje nw. gwarancja)
1. Wykonawca poniesie koszty związane z usunięciem wadliwie wykonanych elementów robót.
2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres XX miesięcy od dnia odbioru robót
przez Zamawiającego.
3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad wykonanej usługi, zostaną one usunięte
przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia wady w terminie określonym przez Zamawiającego
w wezwaniu skierowanym do Wykonawcy w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail) lub faxem.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający będzie
upoważniony do wykonania koniecznej naprawy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, bez
konieczności uzyskania upoważnienia sądowego. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci praw
gwarancyjnych jednak zobowiązany jest przedtem poinformować o tym Wykonawcę.
5. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał
zasadniczych zmian w przedmiocie umowy lub wykonał Zamawiającemu nowy przedmiot umowy,
to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wykonania nowego przedmiotu
umowy. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego
Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu usługi korzystać.
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

(przedmiotowy § ma zastosowanie jeśli występuje nw. zabezpieczenie)
1.

2.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest kaucja
pieniężna lub nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy,
udzielona na okres realizacji przedmiotu umowy (o którym mowa w § 2 ust. 1) plus 14 dni .
Wykonawca będzie zobowiązany do ustanowienia ww. zabezpieczenia wg własnego wyboru:
a) W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, przedmiotową gwarancję Wykonawca zobowiązany ustanowić do dnia
zawarcia Umowy, a następnie dostarczyć Koordynatorowi zadania w terminie do dnia
podpisania Umowy.
b) W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej, Wykonawca
zobowiązany będzie do wpłaty ww. zabezpieczenia na konto Zamawiającego:
nr rachunku bankowego: --XX-- w terminie do dnia podpisania Umowy.
Strony ustalają, że zabezpieczeniem roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji technicznej
(jakościowej) jest kaucja pieniężna lub nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie
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gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, udzielona na okres zgodny z warunkami gwarancji określonymi w §
9 ust. 2 niniejszej umowy plus 14 dni.
a) W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, przedmiotową gwarancję Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Koordynatorowi zadania niezwłocznie po zakończeniu okresu realizacji przedmiotu umowy,
nie później niż w terminie XX dni od tej daty. W tym samym terminie Wykonawca wpłaci
zamiennie kaucję pieniężną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto, określonego
w § 5 ust. 1 umowy w razie wyboru tej formy zabezpieczenia.
W przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia gwarancji lub wpłaty kaucji,
Zamawiający ma prawo potrącić kwotę zabezpieczenia z kwoty wymienionej w § 5 ust. 1
umowy. Potrącenie nastąpi na podstawie oświadczenia.
b) W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej, po upływie okresu
realizacji przedmiotu umowy kwota wymieniona w ustępie 1 niniejszego paragrafu, będzie
zarachowana na koncie Zamawiającego tytułem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego
z tytułu gwarancji technicznej (jakościowej) (na poczet usuwania wad i usterek), na okres
zgodny z warunkami gwarancji określonymi w § 9 ust. 2 niniejszej umowy plus 14 dni
kalendarzowych.
W przypadku zastosowania kaucji pieniężnej (jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w okresie realizacji przedmiotu umowy i późniejszym okresie jako zabezpieczenie z tytułu
gwarancji technicznej - jakościowej) i jej wykorzystania w części lub całości, Wykonawca

4.

5.

6.

zobowiązany jest do uzupełnienia wpłaconej kaucji do wysokości 10% wynagrodzenia netto
określonego w § 5 ust. 1 umowy w terminie 7 dni od daty wykorzystania części lub całości
wpłaconej kaucji przez Zamawiającego.
W razie zwiększenia w drodze aneksu do umowy wartości należnego Wykonawcy wynagrodzenia
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do przedstawienia
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej podwyższonej proporcjonalnie o wartość aneksu, bądź
też do wpłaty na rzecz Zamawiającego 10% zwiększonego wynagrodzenia netto w formie kaucji–
zależnie od stosowanego przez Wykonawcę zabezpieczenia.
W przypadku zastosowania kaucji pieniężnej, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy bez odsetek (lub
odpowiednio mniej, jeśli wykorzystał część zabezpieczenia) po upływie 14 dni od daty
odpowiednio odbioru robót lub wygaśnięcia okresu gwarancji jakościowej.
W przypadku zastosowania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić nową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w razie umownego przedłużenia
terminu realizacji prac lub też zaistnienia opóźnienia jej realizacji, tak by zachować ciągłość
obowiązywania gwarancji przez cały okres realizacji umowy. Niezachowanie przewidzianego
w niniejszym ustępie terminu będzie uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 11
Ustalenia inne
1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych prac, a w szczególności za bezpieczne
warunki poruszania się pojazdów, pracowników oraz osób trzecich w obrębie wykonywanych
robót.
2. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć swoich pracowników w sprzęt ochrony osobistej zgodnie
z przepisami bhp obowiązującymi w Grupie Azoty ZAK S.A. (maski przeciwgazowe, kamizelki

odblaskowe, okulary ochronne, kaski).
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3. Wykonawca zapewni na czas trwania realizacji przedmiotu umowy zaplecze socjalne dla swoich
pracowników (Jeśli istnieje taka konieczność).
4. Wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający jest zobowiązany
zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać deklarację zgodności
(certyfikat, aprobatę techniczną, atest) z Polską Normą.
6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy stanowią
jego wyłączną własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.
7. Przeniesienie praw i obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie może być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Stron zastrzeżoną pod
rygorem nieważności.

7.1. Zgoda ze strony Zamawiającego, o której mowa powyżej, musi być wyrażona przez
reprezentację Grupy Azoty ZAK S.A. w tym obligatoryjnie przez Dyrektora Jednostki
Infrastruktury pod rygorem nieważności przeniesienia jakichkolwiek wierzytelności.
8. Wykonawca przedkłada wydruk informacji z rejestru KRS lub CEiDG, który jest w posiadaniu
Zamawiającego.
9. W wypadku zmiany danych lub stanu faktycznego, o których mowa w niniejszym paragrafie,
strona umowy, której zmiana dotyczy, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować pisemnie
drugą stronę o tym fakcie oraz dacie zajścia zmiany, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej
zaistnienia.
§ 12
Ochrona Środowiska
Przy powstawaniu odpadów w trakcie realizacji zadania będą miały zastosowanie poniższe zapisy:
1. Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac będących Przedmiotem Umowy jest
Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, zagospodarowania i wywiezienia we własnym
zakresie i na własny koszt poza teren Zamawiającego wszystkich wytworzonych odpadów (za
wyjątkiem złomu stalowego oraz kolorowego nie pochodzącego z dostaw Wykonawcy),
powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), dostarczając Zamawiającemu kartę
przekazania odpadu;
Złom powstały w trakcie realizacji umowy (niepochodzący z dostaw Wykonawcy) jest własnością
Zamawiającego i Wykonawca ma obowiązek dostarczyć go we wskazane miejsce przez
Zamawiającego na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu poza teren Grupy Azoty ZAK S.A., odzysku lub
unieszkodliwienia we własnym zakresie odpadów takich, jak: azbest, gruz, wełna mineralna,
drewno, papa lub innych powstałych w trakcie rozbiórki za wyjątkiem złomu stalowego oraz
kolorowego. W przypadku odpadów azbestowych, przed rozpoczęciem działań Wykonawca
zgłasza zamiar rozpoczęcia robót do właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uzgadnia potwierdzenie odbioru
odpadu przez składowisko specjalistyczne, z którym Wykonawca powinien mieć podpisaną
umowę. Na transport odpadów azbestowych wymagane jest posiadanie uprawnień ADR.
4. Wykonawca zobowiązuje się do używania środków transportu będących w dobrym stanie
technicznym i zarejestrowanych oraz spełniających aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące
transportu materiałów/towarów niebezpiecznych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, związanych
z użytkowaniem środków transportu.
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Bezwzględnie należy stosować zakaz porzucania, magazynowania odpadów w miejscach na ten
cel nie przeznaczonych pod rygorem naliczenia kary, o której mowa w §7 ust. 1 lit. a).
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
7. Czasowe gromadzenie odpadów winno odbywać się wyłącznie w wyznaczonych przez
Zamawiającego lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, miejscach magazynowania odpadów,
bądź w oznakowanych, szczelnych pojemnikach przeznaczonych na odpady, będących własnością
Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za usuwanie awarii i wypadków drogowych
związanych z wykonaniem postanowień umowy zarówno na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., jak
i poza nim oraz będzie wytwórcą odpadów mogących powstać w wyniku takich zdarzeń.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kar nałożonych przez organy administracji
z tytułu ewentualnych zanieczyszczeń środowiska jakie powstaną w związku z jego działaniem
lub zaniechaniem w trakcie wykonywania przez niego przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania ochrony środowiska na obszarze prowadzenia
prac, w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków
wodnych, wykorzystywania i przekształcania elementów przyrodniczych wyłącznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotu umowy, jeżeli ochrona
elementów przyrodniczych nie jest możliwa, podjęcia działań mających na celu naprawienie
wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.
11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkiego rodzaju pracach,
które będą mogły stanowić zagrożenie dla środowiska oraz o wydarzeniach nagłych, które takie
zagrożenie spowodowały.
§ 13
Podwykonawcy
1. Strony zgodnie postanawiają, iż powierzenie przez Wykonawcę wykonania części prac objętych
niniejszą umową Podwykonawcom jest dozwolone tylko za uprzednią, pisemną zgodą
Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, a także pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości 10%.
2. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą miały
zastosowanie poniższe zasady:
a) postanowienia umowy, a w szczególności obowiązki Wykonawcy oraz postanowienia §11
ust. 1 - 4 oraz ust. 6 oraz §4 odnoszą się także do Podwykonawcy i pracowników
Podwykonawcy;
b) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana zgodnie z zasadami określonymi
w §5 i §6 pod warunkiem spełnienia warunku występującego w lit. c);
c) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń od Podwykonawcy/ów, że
wszelkie płatności na ich rzecz są dokonywane terminowo, a należne płatności zostały
zapłacone;
d) do czasu przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w lit. c), Zamawiający ma prawo
wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia; w takim przypadku wstrzymane
wynagrodzenie nie jest wymagalne a Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą;
e) w przypadku braku spełnienia warunków, o których mowa w lit. a) - c), Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy oraz naliczyć kary, o których mowa w §7 ust. 1 lit. d);
f) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, za jakość
i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców;
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g) w umowach z Podwykonawcą Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń ustalona
w tych umowach za zakres prac wykonywanych przez Podwykonawców nie przekroczyła
wynagrodzenia przypadającego na ten zakres prac w niniejszej umowie;
h) Podwykonawca, nie może zawierać umów z dalszymi Podwykonawcami bez zgody
Zamawiającego. W przypadku uzyskania takiej zgody postanowienia niniejszego ustępu
znajdują zastosowanie także do dalszych podwykonawców.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 14
Odstąpienie od umowy
Niezależnie od przypadków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części bez obowiązku naprawienia
szkody Wykonawcy, we wszystkich przypadkach wskazanych w Umowie, a w szczególności
wskazanych poniżej:
a) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umową lub odpowiednimi
standardami inżynierskimi/technologicznymi, zastrzeżeniem ppkt b),
b) Wykonawca popadł w opóźnienie w realizacji Umowy przekraczające 7 dni.
c) Wykonawca zatrudnił podwykonawcę, na którego zatrudnienie Zamawiający nie wyraził
zgody,
d) Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa
w §2 od dnia podpisania Protokołu przekazania Terenu Prac,
e) Wykonawca z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego zaprzestał realizacji
Przedmiotu Umowy.
W każdym przypadku, w którym niniejsza Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od umowy
oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie XX dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może żądać naprawienia szkody m.in. poprzez
obciążenie Wykonawcy kosztami i wydatkami związanymi z samodzielnym wykonaniem pozostałej
części prac lub powierzeniem ich prowadzenia i zakończenia innemu wykonawcy.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego inne
roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z Umową,
w szczególności roszczenia tytułem utraconych korzyści.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma realizację prac
i zabezpieczy prace już wykonane. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni,
dokona inwentaryzacji prac wykonanych, na podstawie której przystąpi do odbioru i rozliczenia
prac. Niestawiennictwo Wykonawcy w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do
sporządzenia inwentaryzacji oraz odbioru jednostronnie.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca pozostawi na budowie (za odpowiednim
wynagrodzeniem) konieczne do kontynuowania prac maszyny, urządzenia i materiały budowlane
znajdujące się na budowie lub też usunie je niezwłocznie z budowy. Jeżeli Wykonawca nie spełni
tych żądań, Zamawiający ma prawo usunąć w/w sprzęty samodzielnie lub za pomocą osób
trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Pomimo odstąpienia od Umowy, Umowa wiąże strony w zakresie prac należycie wykonanych
i odebranych, w szczególności w zakresie gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy i kar umownych. W takim przypadku, termin gwarancji oraz rękojmi biegnie
od chwili odstąpienia od Umowy.
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§ 15
Przetwarzanie danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa
Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO.
RODO - 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).
Umowa – niniejsza umowa, zawarta pomiędzy Stronami.
1.
2.

Strony Umowy zobowiązują się do zachowania poufności postanowień zawartej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji powziętych w związku
z realizacją Umowy dostępnych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. lub w Grupie
Kapitałowej Grupa Azoty S.A., w szczególności:
a)

Danych Osobowych

b) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.
419 z późniejszymi zmianami), tj.: informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych
przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, które jako całość lub
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.,
3. Każda ze Stron Umowy będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania
Umowy Dane Osobowe dotyczące osób będących jej stroną, wspólników, współpracowników,
pracowników, podwykonawców, pracowników oraz współpracowników podwykonawców, a także
innych osób, którymi Strony Umowy posługują się przy realizacji Umowy, przedstawicieli
ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony Umowy w celu zawarcia
i wykonania Umowy.
4. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać Dane Osobowe, udostępnione przez drugą Stronę
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o ich ochronie, w szczególności przepisami
RODO, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających odpowiedni stopień ich bezpieczeństwa.
5. Zamawiający udostępnia Wykonawcy klauzulę informacyjną dla kontrahentów (dalej: Klauzula),
stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO, będącą Załącznikiem nr 3 do
Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych
w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w punkcie 3 powyżej w imieniu
Zamawiającego, występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego
obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom,
o których mowa w punkcie 3 powyżej.
7.

Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia do umowy zawieranej z podwykonawcą/
podwykonawcami obowiązku zachowania poufności informacji wymienionych w ust. 1 oraz 2
niniejszego paragrafu, jeśli dotyczy.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających zachowanie poufności w odniesieniu do informacji, o których

Strona 14 z 29

mowa w pkt. 2 lit b) niniejszego paragrafu oraz wykorzystania informacji jw. wyłącznie do celów
realizacji zawartej Umowy.
9.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy:
a)
b)
c)

informacji powszechnie wiadomych;
informacji upublicznionych w związku z realizacją przez Grupę Azoty S.A. obowiązków
informacyjnych wynikających z posiadania statusu spółki publicznej przez Grupę Azoty S.A.;
informacji udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji.

10. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas, w którym informacje określone w ust.
1 oraz 2 niniejszego paragrafu zachowują swój poufny charakter, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego i Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty.
11. Wykonawca może ujawniać Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu
jedynie tym pracownikom/ współpracownikom, którym będą one niezbędne do wykonania
powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować pracowników/ współpracowników, którzy uczestniczą
w realizacji Umowy lub mają styczność z informacjami o których mowa w ust. 1 oraz 2
o obowiązkach wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez powyższe osoby.
12. Obowiązek zachowania poufności ustaje w każdym czasie, w przypadku pisemnej zgody Stron
Umowy co do zakresu, terminu i sposobu upublicznienia postanowień Umowy oraz informacji,
o których mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu.
13. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie przez
Wykonawcę, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ma prawo żądać od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy zł) za każde naruszenie.
W przypadku, gdy kara umowna określona w zdaniu pierwszym nie pokryje wielkości poniesionej
szkody, Grupie Azoty ZAK S.A. przysługuje również prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość ww. kary umownej.

1.

2.

§ 16
Siła wyższa
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy, jeżeli niewykonanie zobowiązania spowodowane jest zdarzeniami
zewnętrznymi, określanymi, jako „siła wyższa”. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się zdarzenia
nieprzewidziane przez Strony, niezależne od nich, na których ujawnienie się i przebieg Strony nie
mają wpływu, zaistniałe po podpisaniu umowy w szczególności takie jak: strajk generalny
ogłoszony a nie związany z działalnością wykonawcy, wojny, katastrofy, zamieszki, klęski
żywiołowe.
Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia siły wyższej
powinna w ciągu 7 dni zawiadomić pisemnie drugą stronę o takim fakcie, pod rygorem
nieważności. Druga strona powinna być, również poinformowana o ustaniu okoliczności
uważanych za siłę wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony
powinny wspólnie zadecydować o losie umowy.
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§ 17
Prawa autorskie

(przedmiotowy § ma zastosowanie jeśli nw. dokumenty występują)

1. Wykonawca oświadcza jednocześnie, iż wszelkie powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu
Umowy dokumenty, nie będą stanowiły utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) i przechodzą na
własność Zamawiającego z dniem ich przekazania. Jeśli jednak w ramach wykonywania niniejszej
umowy powstanie utwór lub utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa majątkowe przysługiwać będą
Wykonawcy, Wykonawca z chwilą ich przekazania Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w § 5 ust. 1. Umowy:
a) udziela nieodwołanie zezwolenia na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw
zależnych tych utworów, a także wyraża nieodwołalnie zgodę na wielokrotne dokonywanie
wszelkich przeróbek tych utworów, jak i jej poszczególnych części składowych, jeżeli w wyniku
tych przeróbek powstanie utwór zależny. Nadto Wykonawca zobowiązuje się względem
Zamawiającego, że nie będzie w przyszłości wykonywał autorskich praw osobistych
chroniących integralność utworu stanowiącego przedmiot umowy, a także nie będzie
w przyszłości korzystał z prawa nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, w szczególności
nie będzie się sprzeciwiał łączeniu dokumentacji projektowej z innymi utworami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie bezpośrednim twórcą utworu lub utworów,
zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnego oświadczenia bezpośrednich
twórców o: (1) wyrażeniu przez wszystkich twórców (współtwórców) zgód i przyjęcie na siebie
zobowiązań do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do utworów, oraz (2)
upoważnieniu Zamawiającego do wykonywania tych praw w imieniu wszystkich twórców
(współtwórców), w postaci prawa do integralności dzieł (czyli nienaruszalności jego treści
i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania), prawa do nadzoru nad sposobem korzystania
z dzieł, a także prawa do autorstwa, oraz (3) przyjęciu przez wszystkich twórców
(współtwórców) zobowiązań do niedochodzenia od Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu
zgód, o których mowa w niniejszym postanowieniu, bądź też z tytułu zagrożenia lub naruszenia
ich autorskich praw osobistych, w tym między innymi w postaci prawa do integralności utworu,
oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z utworu - przy jednoczesnym oświadczeniu, iż dzieje
się to bez prawa tych osób do jakiegokolwiek wynagrodzenia od Zamawiającego.
b) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do tych utworów na polach
eksploatacji znanych w momencie zawarcia niniejszej umowy, w tym m.in. (1) w zakresie
utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
(w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne /w tym tzw. papier
elektroniczny/), (2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, (3)
wprowadzanie do pamięci komputera (4) zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny
niż określony powyżej - publiczne udostępnianie utworu w każdy sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (5) wykorzystywania w każdy
sposób i w każdej formie w Internecie, i innej sieci komputerowej, (6) wielokrotnej realizacji
utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
c) przenosi na Zamawiającego także własność wszystkich egzemplarzy utworów oraz nośników,
na których utwory zostały zapisane.
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§ 18
Dodatkowe opłaty

(przedmiotowy § ma zastosowanie jeśli nw. szkolenia lub pierwsza pomoc medyczna wystąpią)

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem obowiązkowego jednorazowego szkolenia –
„Informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie nadzorowanym
przez Grupę Azoty ZAK S.A.” w wysokości 50 PLN netto/na 1 pracownika wykonawcy/
podwykonawcy podejmującego pracę na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.
Szkolenie prowadzą uprawnieni pracownicy Działu BHP Zamawiającego przed podjęciem pracy
i przed wydaniem przepustek uprawniających do ruchu osobowego pracownika Wykonawcy/
Podwykonawcy na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.
2. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami pierwszej pomocy medycznej w nagłych
zachorowaniach i wypadkach udzielonej przez Falck Medycyna Sp. z o.o. pracownikom/ osobom
wykonawcy/ podwykonawcy przebywającym na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK
S.A. w wysokości 300 zł netto za jedną interwencję medyczną.
3. Faktura obciążająca Wykonawcę kosztami, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,
zostanie wystawiona przez Zamawiającego w drugim dniu roboczym po zakończeniu miesiąca,
w którym świadczone były ww. usługi.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wynagrodzenie przelewem na konto Zamawiającego – na
rachunek bankowy wskazany na fakturze.
5. Zapłata wynagrodzenia Zamawiającemu nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za czas opóźnienia, w wysokości określonej
w obowiązujących przepisach.
§ 19
Ubezpieczenie
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzoną przez siebie oraz przez ewentualnych podwykonawców
działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ubezpieczył od
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej.
2. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynosi XX,00 PLN. Kserokopia potwierdzenia
polisy OC z dnia XX. jest w posiadaniu Zamawiającego.
3. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w ust. poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest
do natychmiastowego ubezpieczenia swojej działalności w zakresie i na sumę ubezpieczenia
odpowiadającym co najmniej zakresowi i sumie ubezpieczenia polisy, o której mowa powyżej.
Kserokopię aktualnej polisy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie
7 dni, począwszy od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy, pod rygorem natychmiastowego
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej
w wysokości określonej w §7 ust.1 lit. d).

1.

2.
3.

§ 20
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Strony
polubownie. W przypadku gdyby polubowne rozstrzygnięcie sporu okazało się niemożliwe spór
rozstrzygnie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
dwustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności.
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4.
5.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki.

Wykaz załączników:
Załącznik nr XX - Szczegółowy wykaz obiektów do rozbiórki wraz z instalacjami i urządzeniami
Załącznik nr XX – Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp, przeciwpożarowych,
ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych;
Załącznik nr XX – Oświadczenie podmiotu (Wykonawcy), że jest podatnikiem VAT czynnym i składa
deklaracje VAT-7 miesięcznie;
Załącznik nr XX - Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Rozdzielnik:
- Egzemplarz nr 1 – Zamawiający
- Egzemplarz nr 2 – Wykonawca
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Załącznik nr 1 do Istotnych Warunków Umowy

TARYFIKATOR KAR ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD I PRZEPISÓW BHP,
PRZECIWPOŻAROWYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PRZEPISÓW ORGANIZACYJNYCH
WYSOKOŚĆ KARY

RODZAJ NARUSZANIA

ZA KAŻDE STWIERDZONE
NARUSZENIE

Brak dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń bhp
pracowników WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego podwykonawców realizujących
prace na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.
Brak wyposażenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub
któregokolwiek z jego podwykonawców środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
lub obuwia roboczego/ ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej bądź hełmu
ochronnego z nazwą/ logo firmy.
Brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych przy wykonywaniu prac
przez pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego podwykonawców.
Brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCĘ
w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.
Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających wymagań bhp,
uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeń, oznaczeń, atestów,
certyfikatów, przeglądów lub w sposób mogący stworzyć zagrożenie przez pracownika
WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego podwykonawców.
Wykonywanie prac przez pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego
podwykonawców bez uzyskania dokumentu zezwalającego wykonanie pracy
szczególnie niebezpiecznej.
Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub
któregokolwiek z jego podwykonawców, mimo wstrzymania prac przez służbę bhp
ZLECENIODAWCY, straż zakładową/ przemysłową, inspektorów nadzoru, społecznego
inspektora pracy.
Brak dokumentów uprawniających do przebywania na terenie nadzorowanym przez
Grupę Azoty ZAK S.A. przez pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego
podwykonawców w miejscu wykonywania prac lub w czasie poruszania się po terenie
nadzorowanym.
Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierującej
pracownikami WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego podwykonawców.
Usuwanie lub niszczenie zabezpieczeń, znaków ostrzegawczych lub informacyjnych
przez pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego podwykonawców na terenie
nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.
Niestosowanie się pracownika/ów WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego
podwykonawców do poleceń wydanych przez służbę bhp ZLECENIODAWCY, straż
zakładową/ przemysłową, Kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej.
Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów bhp lub ppoż. przez pracownika
WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego podwykonawców na terenie nadzorowanym
przez Grupę Azoty ZAK S.A. za każde naruszenie.
Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego podwykonawców na
terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A. pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.

500 zł

300 zł

1000 zł
500 zł

1000 zł

2000 zł

5000 zł

500 zł

1000 zł
1000 zł

1000 zł

1000 zł

5000 zł
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WYSOKOŚĆ KARY

RODZAJ NARUSZANIA

ZA KAŻDE STWIERDZONE
NARUSZENIE

Palenie tytoniu przez pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego
podwykonawców na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A. poza
miejscem do tego wyznaczonym
Magazynowanie odpadów niebezpiecznych poza wyznaczonymi miejscami/
pojemnikami przez przedstawiciela ZLECENIODAWCY
Wrzucanie odpadów (niebędących odpadami komunalnymi), wytworzonych w trakcie
realizacji usługi do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne w Grupie
Azoty ZAK S.A.
Odprowadzanie do kanalizacji Grupy Azoty ZAK S.A. zużytych olejów oraz innych
substancji i mieszanin niebezpiecznych, które nie były uzgodnione z przedstawicielem
ZLECENIODAWCY
Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie nadzorowanym przez Grupę
Azoty ZAK S.A.

1000 zł

1000 zł

500 zł

3000 zł
300 zł
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Załącznik nr 2 do Istotnych Warunków Umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kontrahentów
1

Ochrona danych osobowych w ramach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych (RODO)1
Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbierają:
(a)

spółka lub spółki z grupy kapitałowej – Grupa Azoty („Grupa Azoty”) zawierające
umowę z kontrahentem lub współpracujące z kontrahentem w oparciu o stałe lub
jednorazowe zamówienia – jako samodzielni administratorzy danych osobowych;

(b)

spółki z Grupy Azoty – jako współadministratorzy danych kontaktowych
kontrahentów, gromadzonych w ramach bazy kontrahentów Grupy Azoty („Baza
Kontrahentów”).

Spółki z Grupy Azoty (łącznie „Spółki” lub „my”), jak również dane kontaktowe właściwych
inspektorów ochrony danych, wymienione są w Załączniku nr 1.
W przypadku, o którym mowa w punkcie a) powyżej, administratorem (administratorami)
będzie dana Spółka (Spółki) z Grupy Azoty, która zawarła / zawarły umowę lub współpracują
z kontrahentem w oparciu o stałe lub jednorazowe zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w punkcie b) powyżej, współadministratorami będą Spółki z
Grupy Azoty, wymienione w Załączniku nr 1.
W niniejszej klauzuli informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a
także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich
danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na właściwy
dla danej Spółki adres e-mail wskazane w Załączniku nr 1.

2

Zakres informacji
W niniejszej klauzuli Spółki informują o wszelkich formach wykorzystywania danych
osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
(a)

dostawcami lub kontrahentami Spółki,

(b)

podwykonawcami dostawców lub kontrahentów Spółki,

(c)

wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami,
reprezentantami dostawców, kontrahentów lub ich podwykonawców,

(d)

innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur
w ramach współpracy z dostawcami lub kontrahentami

(łącznie „Państwo” lub „Kontrahenci”).

1

Rozporządzenie 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).
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3

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

3.1

Dane podawane przez Kontrahentów
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Spółką, mogącą polegać w szczególności
na świadczeniu przez Państwa lub organizację przez Państwa reprezentowaną usług lub
dostarczaniu towarów do Spółki lub współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy
przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
(a)

imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,

(b)

numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer
PESEL),

(c)

dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,

(d)

stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną
funkcję,

(e)

posiadane doświadczenie lub uprawnienia,

(f)

numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie danych
określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi
współpracy pomiędzy Państwem oraz Spółką. Dotyczy to również sytuacji, w której Spółki
cyklicznie lub jednorazowo zamawiają od Państwa towary lub usługi.
W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych
osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia
umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo podwykonawcą
Kontrahenta).
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez
Spółkę (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji lub
wystawienia faktury).
Dane kontaktowe Kontrahentów wskazane w pkt a-f będą przetwarzane przez Spółki z Grupy
Azoty jako współadministratorów danych dla celów tworzenia Bazy Kontrahentów. Z danych
mogą skorzystać Spółki z Grupy Azoty wskazane w Załączniku nr 1 w celu kontaktu z
Kontrahentem (np. wysłania zapytania ofertowego, złożenia zamówienia etc.).

3.2

Dane zbierane z innych źródeł
Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak
rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa
informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych
dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.
Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo
zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie
w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem,
np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych
kontaktowych.
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Możemy pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Kontrahentów od Kontrahentów,
którzy dostarczyli Spółce takie dane w celu obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentem a
Spółką.

4

Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

4.1

Podstawy prawne przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
(a)

przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa,
jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub Spółkami lub do
podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(b)

przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych Spółek
lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych
osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie
przepisów prawa;

(c)

przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółek lub strony
trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie
zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem
a Państwa prywatnością.

Takimi uzasadnionymi interesami są:

4.2

(i)

umożliwienie Spółkom kontaktu z Kontrahentami oraz obsługi danej umowy;

(ii)

wykorzystywanie danych kontaktowych Kontrahentów w ramach Bazy Kontrahentów;

(iii)

przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia
wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych;

(iv)

zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;

(v)

prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Grupie Azoty;

(vi)

ustalanie lub dochodzenie przez Spółki współpracujące z Kontrahentem roszczeń
cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi
roszczeniami;

(vii)

weryfikacja wiarygodności Kontrahenta;

(viii)

weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach.

obowiązków

Okresy przetwarzania danych ustalone dla poszczególnych celów
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego
osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione podstawowe
cele, jakie realizują Spółki poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie
je przetwarza.
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Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Wypełnianie zobowiązań umownych

Okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem
oraz Spółką

Wymiana danych kontaktowych o
Kontrahentach w ramach Grupy Azoty

Do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych przez Kontrahenta

Przechowywanie dokumentacji dla celów
wykazania spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w
szczególności ustawy o rachunkowości i
ustawy - Ordynacja podatkowa

Okres wskazany we właściwych przepisach
prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie,
liczone od końca roku kalendarzowego, w
którym nastąpiło np. wystawienie faktury

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółki:
(a)

dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach
prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez
odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż
przez 3 lata od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia oraz

(b)

w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia
dofinansowania ze środków publicznych - przez odpowiednie okresy wskazane w
umowach oraz we właściwych przepisach regulujących udzielanie dofinansowania –
co do zasady są to okresy 5-letnie.

5

Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

5.1

Przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy Azoty
Możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom z Grupy Azoty. Dotyczy to
następujących sytuacji:

5.2

(a)

współadministrowania
Kontrahentów

danymi

kontaktowymi

Kontrahentów

w

ramach

Bazy

(b)

udostępniania dokumentacji upoważnionym komórkom
w Grupie Azoty w celach prowadzenia tego audytu;

(c)

świadczenia usług na rzecz Spółek przez inne spółki z Grupy Azoty, w szczególności
obsługi systemów informatycznych używanych do przetwarzania danych osobowych.

audytu wewnętrznego

Przekazywanie danych osobowych poza Grupę Azoty
Dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Grupy Azoty. Takimi odbiorcami są:
(a)

podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak:
(i)

podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego dotyczącego systemów
lub narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
lub podobne usługi,

(ii)

podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,

(iii)

podmioty świadczące usługi przygotowywania oraz wysyłki korespondencji.
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Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa
dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki i nie będzie wykracza
poza zakres celów wskazanych w pkt 4. Spółki mają kontrolę nad działaniem takich podmiotów
za pomocą prawa do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz odpowiednich zapisów
umownych chroniących Państwa prywatność.
(b)

(c)

5.3

inni administratorzy danych osobowych, tacy jak:
(i)

podmioty udzielające lub rozliczające dofinansowania ze środków publicznych
(w przypadku, gdy współpraca z Kontrahentem ma na celu realizację projektu,
na który zostało udzielone dofinansowanie ze środków publicznych),

(ii)

podmioty uczestniczące w procesie ubezpieczania transakcji,

(iii)

Biuro Informacji Gospodarczej,

(iv)

instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,

(v)

dostawcy usług kurierskich lub pocztowych,

(vi)

podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność
audytorską oraz kancelarie prawne,

(vii)

inni Kontrahenci lub podwykonawcy uczestniczący w procesie wykonywania
umowy,

inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe przekazywane podmiotom spoza Grupy Azoty mogą być również przetwarzane
w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG"), który obejmuje
państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
Państwa dane mogą zostać przesłane poza EOG (i) klientowi, dostawcy lub kontrahentowi
Spółek, jeżeli wymaga tego realizacja obowiązków na podstawie umowy zawartej pomiędzy
spółką z Grupy Azoty a Kontrahentem lub (ii) podmiotom będących dostawcami systemów
informatycznych oraz usług hostingowych.
Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Spółki wprowadzą
odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest
przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Spółki mogą przykładowo skorzystać z
umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą podstawie standardowych klauzul
ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie
nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie
odpowiedniej ochrony danych osobowych.
Mogą Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych
poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, korzystając ze swoich praw
określonych w punkcie 6.
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6

Prawa przysługujące Kontrahentom i korzystanie z nich

6.1

Przysługujące prawa
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółki.
Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są
nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób
określony w punkcie 6.2 poniżej. Spółki niezwłocznie skorygują takie informacje.
Ponadto, mają Państwo prawo do:
(a)

wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółki uzyskają taką zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy
zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

(b)

żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych
przepisami RODO;

(c)

żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach
określonych przepisami RODO;

(d)

wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją –
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie
dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów
Spółek lub strony trzeciej;

(e)

przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółkom w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego
formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego
administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółek i z zastrzeżeniem
własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Spółki będą weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają
charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
W odpowiedzi na Państwa żądanie Spółki mogą poprosić o zweryfikowanie Państwa
tożsamości lub podanie informacji, które pomogą Spółkom lepiej zrozumieć sytuację. Spółki
dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie
zostaną spełnione.

6.2

Korzystanie z przysługujących Państwu praw
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą poczty
elektronicznej na adres właściwej spółki, wskazany w Załączniku nr 1 lub wysłać zgłoszenie w
formie pisemnej pod adres korespondencyjny wskazany w tym załączniku z dopiskiem –
„Ochrona danych – kontrahenci”.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Spółki P
danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić
Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa
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temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych
(takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania poprawności,
aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

7

Aktualizacje klauzuli informacyjnej
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 19.09.2018 r. i może podlegać dalszym
zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych
zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli,
które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem
odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z
Kontrahentami.
Oświadczenie Kontrahenta

Niniejszym oświadczam, iż:
(a)

zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Kontrahentów;

(b)

zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom,
których dane osobowe przekazuję Spółkom w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli.
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Załącznik nr 1
Spółki z Grupy Azoty przetwarzające dane osobowe dla celów obsługi współpracy
z Kontrahentami

Lp.

Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych /
Administratora danych

Nazwa spółki

Adres spółki

1.

Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.tarnow@grupaazoty.com

2.

Grupa Azoty „Folie” sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.tarnow@grupaazoty.com

3.

Grupa Azoty „KOLTAR sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.koltar@grupaazoty.com,

4.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A. z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu

Kędzierzyn-Koźle, 47-220, ul.
Mostowa 30A

iod.zak@grupaazoty.com

5.

ZAKSA S.A.

Kędzierzyn – Koźle, 47-223, ul.
Mostowa 1A

iod@zaksa.pl

6.

Grupa Azoty Kopalnia i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
z siedzibą w Grzybowie
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. z siedzibą w Policach

Staszów, 28-200, Grzybów

iod.siarkopol@grupaazoty.com

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

8.

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

iod.policeserwis@grupaazoty.com

9.

„KONCEPT” sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

mateusz.jakobsze@patcom.pl

10.

„TRANSTECH” Usługi Sprzętowe
i Transportowe sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

lkaczmarek@transtech.pl

11.

„Supra” Agrochemia sp. z o.o.

Wrocław, 51-501, ul. Monopolowa 6

supra@gasupra.pl

12.

„PDH Polska” S.A.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

ado@pdhpolska.eu

13.

Zarząd Morskiego Portu Police
sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

ochronadanych@portpolice.pl

14.

INFRAPARK Police S.A. w likwidacji

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

grazyna.walz@grupaazoty.com

15.

„KEMIPOL” sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

amodrzejewska@kemipol.com.pl

16.

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum
Chemiczne sp. z.o.o. z siedzibą
w Tarnowie

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.pkch@grupaazoty.com

17.

Grupa Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o.

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.automatyka@grupaazoty.com

18.

Grupa Azoty PROREM sp. z o.o.

Kędzierzyn – Koźle, 47-220,
ul. Mostowa 24D

iod.prorem@grupaazoty.com

19.

Grupa Azoty „Compounding”
sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Tarnów, 33-101, ul. Chemiczna 118

iod.tarnow@grupaazoty.com

7.
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20.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach

Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13

iod.pulawy@grupaazoty.com

21.

Agrochem Puławy” sp. z o.o.

Człuchów, 77-300, ul. Mickiewicza 5

czluchow@agrochem.com.pl

22.

Elektrownia Puławy sp z o.o.

Puławy, 24-100, ul. Komunalna 24

kontakt@elektrownia.pulawy.pl

23.

SCF Natural sp. z o.o.

Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13

biuro@scfnatural.pl

24.

Gdańskie Zakłady Nawozów
Fosforowych „FOSFORY” sp. z o.o.

Gdańsk, 80-550, ul. Kujawska 2

dpo@fosfory.pl

25.

STO-ZAP sp. z o.o.

Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13

stozap@interia.pl

26.

REMZAP sp. z o.o.

Puławy, 24-110, ul. Ignacego
Mościckiego 12

odo@remzap.pl

27.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów, 41-503, ul. Gabriela
Narutowicza 15

iod@azotychorzow.pl

28.

PROZAP sp. z o.o.

Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13

prozap@prozap.com.pl

29.

„Bałtycka Baza Masowa” sp. z o.o.

Gdynia, 81-341, ul. Węglowa 3

bbm@bbm.gdynia.pl

30.

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa
Chemicznego sp. z o.o.

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.jrch@grupaazoty.com

31.

Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

Forster Straße 72
D-03172 Guben
Germany

dr.manfred.braun@t-online.de
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