Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
dla procedury udzielenia zamówienia
pod nazwą:

„Remont Generalny Jednostki Syntezy Nr 3,
w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo
zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym z aukcją elektroniczną
na podstawie
Jednolitego Regulaminu Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty
(Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2019).

Oferenci zobligowani są do złożenia oferty w formie cyfrowej na
Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platfomazakupowa.grupaazoty.com

Nr przetargu 47/P/2021
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I.

ZAMAWIAJĄCY:
Grupa Azoty S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
NIP: 873-000-68-29;
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy;
KRS Nr 0000075450;
Kapitał zakładowy i wpłacony: 495 977 420 PLN

II.
1.

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Remont Generalny Jednostki Syntezy Nr 3
w Wydziale Amoniaku, Jednostka Biznesowa Nawozy” zgodnie z zakresem prac zawartym w punkcie 2 SIWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za
zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian,
a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
2.1. Prace przygotowawczo zakończeniowe: Wykonanie zaślepień i odślepień rurociągów i aparatów na czas
remontu Jednostki Syntezy Nr 3. Nadzór ze strony wykonawcy podczas uruchomienia Jednostki Syntezy Nr 3 po
wykonanych pracach remontowych, aż do uzyskania pełnych parametrów pracy instalacji (przewidywany czas
ok. 72godz.)
2.2. Instalacja Jednostki Syntezy NHз Nr 3 –
2.2.1. Węzeł Jednostki Syntezy nr 1-3: Termin realizacji zadania od 17.05.2021 do 16.06.2021
Przygotowanie aparatów zgodnie z wykazem do czynności dozorowych UDT
RW i PC:
- Separator gazu VRM
nr ew.23-6132, nr fabr. 4018,
RW, PC
- Separator odoliwienia filtrów
nr ew. 23-0120, nr fabr. 18510,
RW, PC
- Odoliwiacz układu mrożącego
nr ew.23-9168, nr fabr. 12058,
RW, PC
- Odoliwiacz układu mrożącego
nr ew.23-9169 ,nr fabr. 12060,
RW, PC
Zawory bezpieczeństwa zgodnie z wykazem; demontaż, legalizacja UDT,
montaż na stanowisko
- nr ew. 334/74,
- nr ew. P411909,
- nr ew. 15/76,
- nr ew. 10/97,
- nr ew. 263/96,
- nr ew. 11/3346,

po=1,2 MPa
po=1,2 MPa,
po=1,2 MPa,
po=1,25 MPa,
po=1,25 MPa,
po=1,6 MPa,

DN80/150
DN80/150
DN80/150
DN20/32
DN20/32
DN25/40

- Separator V RM
- Separator V RM
- Separator V RM
- Separator filtrów
- Separator filtrów
- Odoliwiacz układów mrożących
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2.2.2. Węzeł Stokażu amoniaku ciekłego: Termin realizacji zadania od 17.05.2021 do 16.06.2021
- Demontaż starego układu PC-39
- Wymiana odcinka rurociągu DN-65 – produkcja z wymienników (ok. 40 mb)
2.2.3. Węzeł Pompowni T: Termin realizacji zadania od 07.06 do 11.06.2021
- Demontaż wnętrz zasuw DN 800 na tłoczeniu pomp nr 2,5,6,7;
2.2.4. Węzeł Jednostki Syntezy nr 3: Termin realizacji zadania od 01.09.2021 do 30.09.2021
Prace remontowe: Demontaż i montaż armatury, czyszczenie aparatów
- czyszczenie i kontrola stanu technicznego przestrzeni wodnej kondensatora wodnego.
- wymiana zaworów amoniakalnych na układach mrożeniowych
- DN 32, PN 40, 8 szt.
- DN 25, PN 40, 4 szt.
- remont/wymiana zaworów amoniakalnych na odgazownikach
DN 32, PN 40 , 6 szt.
DN 50, PN 40 , 2 szt.
-wymiana zaworów na odsolinach i wydmuchu z kotła
-DN 50, PN 40 , 4 szt.
-wymiana zaworów do poboru analiz
-DN10, PN 400, 5 szt.
Przygotowaniwe aparatów zgodnie z wykazem do czynności dozorowych UDT
RW i PC, RG:
- Chłodnica gazu świeżego
nr ew.23-2809,
nr fabr. CH6349,
RW, PC
- Kondensator NH3
nr ew.23-7969,
nr fabr. 10048 ,
RW, PC
- Wymiennik zimna
nr ew.23-2814,
nr fabr. CH6146,
RW, PC
- Wymiennik ciepła
nr ew.23-2816,
nr fabr. CH6145,
RW, PC
- Odgazownik wymiennika
nr ew.23-1941,
nr fabr. C – 1121,
RW, PC
- Odgazownik separatora
nr ew.23-1940,
nr fabr. C – 1120,
RW, PC
- Separator
nr ew.23-2813,
nr fabr. CH6149,
RW, PC
- Chłodnica gazu syntezowego nr ew. 23-1636,
nr fabr. 2121,
RW, PC
- Kondensator wodny
nr ew.23-1637/8,
nr fabr. 160124/6,
RW, PC
- Filtr oleju
nr ew.23-2811,
nr fabr. CH6147,
RW, PC
- Filtr oleju
nr ew.23-2812,
nr fabr. CH6148,
RW, PC
- Rurociąg DN 125
nr ew. N23-0390,
nr fabr. 1886 ,
RG
- Rurociąg DN125
nr ew. N23-0390,
nr fabr. 1887 ,
RG
- Rurociąg DN125
nr ew. N23-0390,
nr fabr. 1888,
RG
Zawory bezpieczeństwa zgodnie z wykazem; demontaż, legalizacja UDT,
montaż na stanowisko:
-

nr
nr
nr
nr
nr
nr

ew. 09, po=3,0 MPa,
DN35/100
ew. 10, po=3,0 MPa,
DN35/100
ew. 11, po=3,0 MPa,
DN35/100
ew. 12, po=3,0 MPa,
DN35/100
ew. 308629/1, po=1,6 MPa,
DN80/150
ew. 154/75,
po=1,6 MPa,
DN125/200

- Odgazownik wymiennika zimna
- Odgazownik wymiennika zimna
- Odgazownik separatora
- Odgazownik separatora
- Kondensator NH3
- Kondensator NH3
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- nr ew. 308629/1, po=1,6 MPa, DN125/200
- nr ew. 84/75,
po=1,6 MPa,
DN80/150
- nr ew. 10827335, po=2,8 MPa, DN100/150
- nr ew. 0827336,
po=2,8 MPa, DN100/150

- Chłodnica gazu świeżego
- Chłodnica gazu świeżego
- Kocioł
- Podgrzewacz wody

UWAGA!
Próby ciśnieniowe aparatów i rurociągów zostaną wykonane
ciągami technologicznymi wg uzgodnień
z Użytkownikiem. Zaślepienia węzłów technologicznych do prób ciśnieniowych zostaną wskazane przez
Użytkownika na wizji lokalnej.
Po stronie Wykonawcy:
● materiały uszczelniające, śruby, nakrętki, zaślepki oraz materiały hutnicze konieczne do
wykonania w/w prac remontowych, wykonanie rusztowań, demontaż i montaż izolacji, praca sprzętu
ciężkiego i transport.
Po stronie Zamawiającego :
● armatura do wymiany
Zamawiający wymaga aby prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem Kierownika Robót z

wpisaniem

imienia i nazwiska do protokołu przekazania obiektu do remontu. Wszyscy pracownicy powinni posiadać
odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie przybliżonym do zakresu zawartego w „Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia”. Każdy z pracowników powinien posiadać przeszkolenie z zakresu montażu połączeń
kołnierzowych w systemach ciśnieniowych wg PN-EN 1591-4: 2014-2 dla montażysty oraz dla nadzoru wg
funkcji pełnionej podczas prac remontowych. Najpóźniej do dnia 14.05.2021 Wykonawca prześle wypełnianą
tabelę „Wykaz pracowników biorących udział podczas remontu generalnego Jednostki Syntezy nr 3
z przypisaną brygadą remontową .
Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy z
nazwą firmy (lub logo) w której pracują umieszczoną w widocznym miejscu.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej,
Dokumentacja techniczna UDTw/w aparatów i rurociągów do wglądu u Użytkownika po przesłaniu na adres
biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego
Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie
przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami, oraz poinformowania w formie pisemnej i
uzyskania pisemnych wyjaśnień wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy
dokumentami, specyfikacjami. Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Oferenta będzie uważany
za brak zastrzeżeń do SIWZ.
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3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
Wymagania dodatkowe wykonania remontu :


Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty,
certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do
dokumentacji powykonawczej.



Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą prowadzone na instalacji znajdującej się w
strefie EX, wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym
zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.
Wszystkie
prace
objęte
przedmiotem
zamówienia
winny
być
wykonane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
montażowych.



Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym
odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
 prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO

4.Harmonogram zadania:
Przed przystąpieniem do prac remontowych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy.
5. Termin/ny realizacji przedmiotu zamówienia :
- Poz.2.2.1.; 2.2.2 : od 17.05.20201 do 16.06.2021
- Poz.2.2.3. : od 07.06 do 11.06.2021
- Poz.2.2.4. : od 01.09.2021 do 30.09.2021
6.Warunki gwarancji
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane,
niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum
24 m-cy całość zadania liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany
bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych,
zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona
przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

7. Wizja lokalna
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com
wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta
elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
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Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Krzysztof Mitera – tel. 785 780 633; mail: krzysztof.mitera@grupaazoty.com
Janusz Gądek

–tel. 785 780 671 ; mail: janusz.gadek@grupaazoty.com

Krzysztof Ołpiński – tel. 785 780 702 mail: krzysztof.olpinski@grupaazoty.com
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej
wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w
szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy,
warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami
zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z
terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i
sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do
przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami
lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie
ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone
przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd
na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie
odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę
wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu
budowy w swojej ofercie.
III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia pod następującymi warunkami, które
muszą zostać spełnione łącznie tj.
- wykonawca może zlecić tylko te prace, które są poza zakresem przedmiotu działalności Oferenta, określonym
w CEIDG lub rejestrze przedsiębiorców KRS.
- udział podwykonawcy podlega każdorazowo ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego
- udział ten nie może przekraczać 30 % wartości całego zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części
prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji
Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do
akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10
(Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
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Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za
własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
IV.

CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny
netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji,
w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający
kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany: Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ rozbity na ceny cząstkowe i na
Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ i na Platformie Zakupowej
umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ i na Platformie
Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU.
1.Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną uczestników postępowania
przetargowego zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
dostępną na stronie Zamawiającego pod adresem: https://tarnow.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych
”Klauzula informacyjna dla oferentów”
Oferent przystępując do postępowania oświadcza, że:
- zapoznał się z klauzulą informacyjną dla Oferentów i zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić treść
klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuje Spółkom Grupy Kapitałowej –
Grupa Azoty S.A. w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli,
- gwarantuje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi
RODO w zakresie ochrony praw osób, których dane zostaną przekazane do przetwarzania przez
Zamawiającego.
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1. Wykluczenia z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć:
a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę Grupie
Azoty, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w Aukcji
prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/nie wykonali
Umowy,
Oferentów, w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub
restrukturyzacyjne, wobec których ogłoszono upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty,
Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz
Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy
wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub
ubezpieczyciela,
Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych
w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w Postępowaniu o
udzielenie Zamówienia w Trybie przetargowym,
Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania, lub
korzystali, w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności,
z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli
przedmiotem Postępowania o udzielenie Zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
Nie wnieśli wadium (jeśli wymagane), w tym również na przedłużony okres związania Ofertą lub
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania Ofertą

2. Zdolność finansowa i ekonomiczna.
Oferent musi posiadać potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia .
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty oraz skan na
Platformie:
- bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu,
informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2 ostatnie zamknięte lata bilansowe:
2018, 2019 oraz za trzy kwartały 2020.
Oferent musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku należy załączyć w ofercie kopię aktualnie posiadanej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z potwierdzeniem opłaty składki (skan na
Platformie).
Wymagana docelowo suma ubezpieczenia OC zostanie ostatecznie określona na etapie negocjowania
umowy.
Zamawiający wymagał będzie od Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż wymagana w umowie.
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W takim przypadku Oferent dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie takiej polisy
(polis) nie później, niż w dniu podpisania umowy.

3. Doświadczenie techniczne – warunek formalny dopuszczający
Doświadczenie potwierdzone referencjami stanowi kryterium oceny ofert. Oferent musi wykazać się
osobistym wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia oferty, minimum jednego
zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i o wartości nie mniejszej,
niż 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych netto).
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent przedstawi w ofercie wykaz podobnych prac
zrealizowanych w ostatnich pięciu latach sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Do
wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań ujętych w wykazie w postaci
listów referencyjnych lub dokumentów równoważnych. Realizacje ujęte w wykazie, które nie będą
potwierdzone powyższymi dokumentami nie będą brane pod uwagę.
W przypadku, gdyby prace referencyjne stanowiły zadanie wielobranżowe, tj. ich zakres obejmował także prace
inne, niż porównywalne co do charakteru i złożoności z przedmiotem zamówienia Oferent zobowiązany jest
podać w wykazie, o którym mowa powyżej wartość prac o charakterze i złożoności porównywalnej z
przedmiotem zamówienia, wchodzących w zakres zadania referencyjnego.
Zamawiający dopuszcza posłużenie się przez Oferenta referencjami podwykonawców
Zamawiający dopuszcza posłużenie się przez Oferenta referencjami podwykonawców. W takim przypadku
Oferent przedstawi dla takich podwykonawców wymagane prawem dokumenty upoważniające do realizacji
planowanego do powierzenia im zakresu przedmiotu zamówienia.
Referencje podwykonawców muszą spełniać warunki podane powyżej.
Doświadczenie techniczne (referencje) stanowi kryterium oceny ofert. Do oceny ofert będą uwzględniane
referencje podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, jednakże warunkiem dopuszczającym
Oferenta do udziału w postepowaniu przetargowym jest wykazanie się bezpośrednim wykonaniem przez
Oferenta co najmniej 1 zadania spełniającego warunki podane powyżej.
7. Personel Oferenta.
Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju prac. Oferent zapewni odpowiednią kadrę
techniczną z wymaganymi uprawnieniami do wykonania zakresu robót objętego przetargiem. Wszystkie prace
będą nadzorowane przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w Umowie.
● Zamawiający wymaga aby prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem Kierownika Robót z wpisaniem
imienia i nazwiska do protokołu przekazania obiektu do remontu.
Celem zapewnienia warunków w zakresie BHP i p.poż, Wykonawca zobowiązany jest do:
- zapewnienia do ich wykonania wykwalifikowanego personelu przeszkolonego w zakresie BHP i p.poż.,
posiadającego wymagane uprawnienia, wyposażenia pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej
obowiązujące na terenie Zamawiającego dla wykonywanych robót objętych przedmiotem zamówienia,
- przestrzegania przy wykonywaniu prac przepisów BHP, p.poż, ochrony środowiska określonych w Zarządzeniach
wewnętrznych Zamawiającego oraz dostosowania się do wymagań certyfikowanych Systemów Zarządzania
obowiązujących u Zamawiającego zgodnie z normami :
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 47/P/2020
Strona 9 z 49

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015
* System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015
* System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami

ISO 45001:2018, PN-N-18801:2004 i BS OHSAS 18001:2007
* System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001:2018, 50001:2011.

Wykaz Zarządzeń Wewnętrznych, Procedur i Instrukcji SZ wraz z ich wersją elektroniczną PDF, zostaną
przekazane Oferentowi, z którym będzie podpisywana Umowa na realizację zakresu prac będących przedmiotem
niniejszej SIWZ.
Oferent będzie zobowiązany ustanowić osoby odpowiedzialne za realizację pełniące niżej wymienione funkcje:
Kierownik Projektu – doświadczenie pracy min. 5 lat na podobnym stanowisku:
● Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie doświadczenie zawodowe i
uprawnienia do wykonywania prac remontowych w zakresie zawartym w „Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia”.
* Uprawnienia do obsługi suwnic min. 3 osób na całą ekipą remontową
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień do załącznika nr 7.
Oferent przedstawi wykaz osób kluczowego Personelu, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
według załącznik nr 7 do SIWZ wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.
Informacje ogólne
1. Oferent przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.
2. Każdy Oferent złoży tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami.
3. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania odrębnych ofert przez podmioty powiązane między sobą kapitałowo
lub osobowo.
5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
2. Ofertę składa się w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A., za
pomocą
formularzy
elektronicznych
umieszczonych
na
stronie
internetowej
https://platformazakupowa.grupaazoty.com dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika
i przystąpieniu Oferenta do Postępowania.
3. Co do zasady Zamawiający wymaga aby złożona oferta na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej
była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przy użyciu
ważnego certyfikatu kwalifikowanego przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
Niniejszy wymóg dotyczy również udzielonych pełnomocnictw oraz załączników.
4. Oferent, który złoży na Platformie ofertę jedynie w formie skanu nie opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w wersji
oryginalnej - papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego
5. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz
załączone skany wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów – np.: w formie pliku pdf. W razie
niewypełnienia tego wymogu, Zamawiający mogą wezwać Oferenta do usunięcia braków, a w razie
niezastosowania się przez Oferenta do powyższego żądania, Zamawiający pozostawia właściwą ofertę bez
rozpatrzenia.
6. W celu złożenia oferty Oferent musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A.
dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Oferent nieposiadający konta musi się zarejestrować na
Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na
stronie internetowej https://platformazakupowa.grupaazoty.com z odpowiednim wyprzedzeniem,
umożliwiającym złożenie oferty w terminie wyznaczonym w SIWZ. Z chwilą założenia konta, Oferent
otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.
7. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Podpisy, złożone przez Oferenta na Formularzu Oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny
być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
11. Dokumenty dołączone do oferty, za wyjątkiem pełnomocnictwa, formularzy lub oświadczeń Oferenta, które
wymagane są w oryginale podpisanym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta
mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e
do reprezentowania Oferenta. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
Wydruki z CIKRS lub CEIDG nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
12. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób.
13. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/
podpisującą ofertę.
14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
15. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Oferent wypełni formularze na Platformie Zakupowej oraz
złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie
14 powyżej
z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
16. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
17. Zmiany po terminie otwarcia ofert mogą być dokonane wyłącznie na żądanie Zamawiającego.
Na żądanie Komisji Przetargowej, Oferenci mogą być zobowiązani do przekazania potwierdzenia ostatecznej
oferty zgodnie z udostępnionym im formularzem. Oferenci będą też zobowiązani, na żądanie
Zamawiającego do ponownego przekazania oferty oryginalnej uaktualnionej o wyniki aukcji i negocjacji,
uwzględniającej: warunki techniczne, ceny jednostkowe, wartość ogólną, warunki realizacji.
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18. Po zakończeniu etapu negocjacji, Oferent jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przesłać do
siedziby Zamawiającego, oryginał oferty złożonej w postępowaniu na Platformie Zakupowej oraz oryginał
oferty ostatecznej.
19. Oferent wezwany przez Zamawiającego do przesłania oferty pisemnej umieści ofertę w opakowaniu
(kopercie) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania (np.
opieczętowanym lub zalakowanym). Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta
oraz zaadresowane następująco:
Nazwa i adres siedziby Oferenta
GRUPA AZOTY S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Biuro Przetargów
Postępowanie Przetargowe nr 47/P/2021
,,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”
NIE OTWIERAĆ !!!

Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zawartość oferty:

1. Wypełnione formularze interaktywne na stronie postępowania na Platformie Zakupowej. Oferent
załącza skany wszystkich wymaganych w SIWZ i podpisanych załączników do oferty.
2. Formularz Oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wypełniony „Formularz cenowy” wg Załącznika nr 2 do SIWZ
4. Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Oferencie) wpisanym do Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
oryginał/ kserokopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS- kserokopia potwierdzona osoby
uprawnione do reprezentowania Podmiotu. Składany przez Oferentów wygenerowany wydruk
komputerowy lub odpis z KRS/zaświadczenie CEiDG powinien być nie starszy niż 14 dni przed upływem
terminu składania ofert.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np.
z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
6. Oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego
w Rozdziale V SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do SIWZ.
7. Oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne lub, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz oświadczenie,
że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie o liczbie pracowników zatrudnionych ogółem, w tym zatrudnionych na podstawie Umowy
o pracę i umów cywilno-prawnych wg Załącznika nr 5 do SIWZ.
Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu,
informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za lata 2018 i 2019 oraz za trzy kwartały
2020r
Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Oferenta wraz z dowodem opłacenia składki.
Wzór Umowy wraz z załącznikami - parafowany na każdej stronie - Załącznik nr 12 do SIWZ.
Podpisana Umowa Poufności – Załącznik nr 11.
Harmonogram realizacji zamówienia opracowany zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie
„Harmonogram zadania” niniejszego SIWZ
Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, na formularzu stanowiącym Załącznik
nr 6 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte ich wykonanie.
Referencje na wykonanie zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Wykaz kluczowego Personelu Oferenta – Załącznik nr 7 do SIWZ
Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ
Lista Podwykonawców na formularzu stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ
Dowód wniesienia wadium

Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4,
składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
b) nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.
Wadium
Wadium jest wymagane.
Wymagane jest wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych ) wniesione przed
upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach, w zależności od
wyboru Oferenta tj. :
 pieniądzu, w tym kaucji na środkach pieniężnych Wykonawcy,
 gwarancji bankowej,
 gwarancji ubezpieczeniowej,
 wekslach z poręczeniem wekslowym banku ,
 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego, lub spółkę o ratingu inwestycyjnym,
 inne, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się w wysokości kwoty wpłaconej.
W przypadku wadium wniesionego w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowych, termin ich ważności
nie może upływać przed dniem upływu terminu związania Oferenta złożoną ofertą.
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Wadium wniesione w jednej z form określonych powyżej należy złożyć za pośrednictwem Platformy, z
wyłączeniem wniesienia wadium w pieniądzu lub w formie weksla/weksli. Dokument weksla z poręczeniem
wekslowym banku w formie papierowej należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
GRUPA AZOTY S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Biuro Przetargów. W pozostałych formach
Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. o/Kraków 84 1050 1445 1000 0022 7860 0313
Zwrot wadium dokonywany jest:
 Oferentowi, którego oferta została przyjęta w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i po wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - gdy takie jest wymagane - chyba że wadium na wniosek
Oferenta zostanie zaliczone w poczet zabezpieczenia,
 pozostałym Oferentom – w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego, nie
później niż z upływem terminu związania ofertą,
 wszystkim Oferentom – w terminie 14 dni od dnia unieważnienia postępowania,
 Oferentowi, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w terminie 14 dni od dnia
zakończenia lub unieważnienia postępowania.
 w przypadku zakończenia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert w terminie 14 dni
od dnia zakończenia.
Oferent traci wadium, jeżeli:
 wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert, chyba że modyfikacja będzie
dokonana na żądania Zamawiającego
 odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie,
 nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
Miejsce i termin złożenia ofert.
1. Miejsce:
Oferta cyfrowa – wypełnione interaktywne formularze Oferty do niniejszego postępowania dostępne na
Platformie Zakupowej https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ oraz załączone skany wszystkich
wymaganych w SIWZ dokumentów i załączników do oferty.
2. Termin: do dnia 06.04.2021r do godziny 10.00
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
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Miejsce i termin otwarcia ofert.
1.

Miejsce
GRUPA AZOTY S.A. ul. Kwiatkowskiego 8,
33-101 Tarnów
Biuro Przetargów
Departament Korporacyjny Przetargów

2.

Termin:
06.04.2021 r.

3. Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bez udziału Oferentów.
4. Termin przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie określony w zaproszeniu do udziału w aukcji.

Termin związania ofertą
1.
2.

VII.

Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 90 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do
Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
30 dni.
WYBÓR OFERT.

Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia
wymogów określonych w dokumentacji przetargowej. Komisja dokona poprawek oczywistych omyłek drukarskich
oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie Oferenta. Jeżeli Oferent nie
wyrazi zgody na poprawienie oferty, w terminie wyznaczonym w wezwaniu w tej sprawie, jego oferta podlega
odrzuceniu. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent zostanie powiadomiony o możliwości
uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać także poproszeni o złożenie wyjaśnień
dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione
zostaną odrzucone.
1) Ocenie będą podlegały tylko oferty Oferentów niewykluczonych i nieodrzucone.
2) Oferty oceniane będą w 3 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Kryteria formalne (spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu) określone w Rozdziale II- VI.
Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Oferty niespełniające wymagań określonych niniejszą SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia
podstaw do wykluczenia Oferenta składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych w SIWZ.
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W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Oferentów niepodlegających
wykluczeniu.
III etap: Negocjacje i aukcja elektroniczna.
W
III
etapie
Wykonawcy
za
pomocą
formularza
umieszczonego
na
stronie
internetowej
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ składają kolejne postąpienia według zasad aukcji określonych w
Regulaminie Platformy Zakupowej.
Szczegółowe informacje i Instrukcja udziału w aukcji elektronicznej dostępna będzie w zaproszeniu do aukcji
elektronicznej.
UWAGA: logując się do udziału w aukcji na Platformie Zakupowej można korzystać wyłącznie z konta
e-mail, które podano w formularzu rejestracyjnym oferty, tj. to na które przyszło zaproszenie do aukcji.
Udział w organizowanych aukcjach lub składanie ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe z wykorzystaniem
Platformy zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
Użytkownikiem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie zakupowej.
Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej jest bezpłatny.
Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
Oferent związany jest ostatnią ofertą handlową złożoną w trakcie aukcji elektronicznej bez względu na fakt
przebicia tejże oferty przez innego Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji handlowych po zakończeniu
aukcji.
Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena zaoferowana podczas aukcji elektronicznej.
3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryteria oceny oferty:
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
a. Kryteria formalne
b. Kryteria merytoryczne.
Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny merytorycznej jest spełnienie kryteriów formalnych określonych
w niniejszym SIWZ w tym w szczególności w Rozdziałach II -VI. Niespełnienie kryteriów formalnych
spowoduje odrzucenie oferty.
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Kryteria merytoryczne:




Cena
Referencje
Gwarancja

(C) – 70%,
(R) – 20%,
(G) – 10%

Ocena Oferty (O) stanowi sumę algebraiczną wskaźników oceny powyższych kryteriów.
O=C+R+G
Zasady obliczania wskaźników oceny z uwzględnieniem powyższych kryteriów:
Wskaźnik Ceny oferty (C):
C = (Cn /Co) x 0,70
Gdzie:
Cn – najniższa cena oferty w PLN spośród rozpatrywanych,
Co – cena oferty badanej w PLN
Wskaźnik Gwarancji na wykonane prace (G):
Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: oferowany okres gwarancji nie krótszy niż
24 miesiące od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
G = (Go/Gn) x 0,10
Go1 - oznacza okres gwarancji badanej oferty
Gn1 - oznacza okres najdłuższej gwarancji spośród rozpatrywanych ofert. W przypadku oferowania okresu
gwarancji przekraczającego 72 miesiące, do obliczenia punktacji dla kryterium (G) przyjęte zostanie 72 miesiące
Wskaźnik Referencji (R):
Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: Zrealizowanie bezpośrednio przez
Oferenta w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co
najmniej 1-ego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie
niższej niż 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych) netto.
Oferent otrzyma za przedstawione i udokumentowane referencje związane z przedmiotem zamówienia
następującą ilość punktów w przedziale 0-10 pkt:


za każdą referencje o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia:
- o wartości poniżej 300 000,00 PLN netto : 0 pkt
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- o wartości równej lub wyższej od 300 000,00PLN netto: 1 pkt
R = (Ro/R max )x 0,20
Gdzie:
Ro
- ilość przyznanych punktów za referencje badanej oferty w przedziale 0-10 pkt
Rmax - maksymalna ilość punktów za referencje spośród rozpatrywanych ofert w przedziale 0-10 pkt
W przypadku, gdyby zadanie referencyjne stanowiło zadanie wielobranżowe, do oceny oferty wg powyższego
kryterium brana będzie pod uwagę wartość prac o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem
zamówienia, wchodzących w zakres takiego zadania referencyjnego.
W przypadku przedstawienia referencji przekraczających otrzymaną ocenę 10 punktów, do obliczenia
punktacji dla kryterium (R) przyjęte zostanie maksymalnie 10 punktów.
Pomocniczym kryterium wyboru Wykonawcy może być oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie
umowy o pracę. Preferowani będą Oferenci, którzy zatrudniają pracowników na zasadzie umowy o pracę jako
pracodawcy przestrzegają klauzul społecznych w zakresie zatrudniania pracowników.
Oferenci składając oferty ostateczne (po rewizji) nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w aukcji/złożonych ofertach wstępnych.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a przeprowadzenie aukcji elektronicznej okaże się
niemożliwe, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych ostatecznych.
Cena ostateczna winna być potwierdzona pisemnie po licytacji na etapie końcowym negocjacji ceny.
VIII.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Niniejszy SIWZ zawiera projekt Wzoru Umowy.
Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że Oferent zgadza się z
warunkami umowy bez zastrzeżeń i wyłączeń.

W przypadku uwag lub komentarzy Oferenta do Wzoru Umowy powinny one być wyraźnie wskazane
w dokumencie „Lista zastrzeżeń do Wzoru Umowy”, które Oferent załączy do Oferty.
Ewentualne zastrzeżenia do wzoru umowy będą negocjowane na etapie przygotowania ostatecznej treści
umowy, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia
uwag i komentarzy zgłoszonych przez Oferenta do Wzoru Umowy - w takim wypadku obowiązują zapisy
Wzoru Umowy załączonego do SIWZ.
Z Oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający może zawrzeć umowę.
Odbiór prac odbywać się będzie zgodnie z procedurami wewnątrzzakładowymi obowiązującymi w Grupie
Azoty S.A.
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Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI
Wszelka korespondencja i wymiana informacji dotycząca postępowania powinna się odbywać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy Azoty. W szczególności, Zamawiający nie będzie udzielał ustnych
i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
Dane kontaktowe do uzyskania informacji:


w sprawach proceduralnych i formalno - technicznych:

Za pośrednictwem formularza kontaktowego „Pytania od dostawców” Platformy Zakupowej Grupa Azoty
S.A. https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

 w sprawach technicznych związanych z aukcją i Platformą Zakupową Dział Helpdesk Kontakt: nr tel. +48
71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od zakresu informacji kopie kierowanej korespondencji powinny trafić do informacji Biura
Przetargów (biuro.przetargow@grupaazoty.com).
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, zwane dalej korespondencją wymagają formy
pisemnej.

X.

ZASTRZEŻENIA DODATKOWE.

1.

Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie można udostępniać jej
osobom trzecim.
Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz przedłużenia terminu ich składania.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wybranymi Oferentami. W toku badania i oceny ofert
Komisja może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W związku z tym Oferent wyznaczy
osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie niniejszego postępowania i kontaktu z
Zamawiającym w terminie otwarcia ofert. W ofercie należy podać telefon kontaktowy do wyznaczonej
osoby.
Ogłoszenie o postępowaniu, a także warunki zawarte w SIWZ oraz propozycji/wzorcu Umowy/Ogólnych
Warunkach Zakupu mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego.
Treść SIWZ może być modyfikowana w toku przetargu, z zastrzeżeniem poszanowania równych praw
wszystkich uczestników postępowania przetargowego.

2.
3.
4.

5.
6.
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7.

O wyniku postępowania przetargowego Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od daty
rozstrzygnięcia przetargu. Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nie stanowi zawarcia umowy
pomiędzy stronami.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie
postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. O unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
9. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów
uczestnictwa w postępowaniu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze
złożonych ofert w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki Grupa Azoty S.A.
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Spis załączników do SIWZ :
Załącznik nr 1

Formularz Oferty

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

Załącznik nr 3

Oświadczenie Oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia

Załącznik nr 4

Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek oraz braku
postępowania upadłościowego wobec Oferenta

Załącznik nr 5

Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę lub innych umów
cywilno-prawnych

Załącznik nr 6

Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie 5 lat

Załącznik nr 7

Wykaz kluczowego Personelu Oferenta

Załącznik nr 8

Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej

Załącznik nr 9

Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej

Załącznik nr 10

Lista Podwykonawców

Załącznik nr 11

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 12

Wzór umowy

Załącznik nr 13

Dokumentacja techniczna (do wglądu u Użytkownika)

Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej (Załącznik nr 13 do SIWZ) możliwa do wglądu u Użytkownika
po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com oświadczenia o zachowaniu poufności – Załącznik nr 11
do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu
certyfikatu kwalifikowanego

Zatwierdzający:

Elektronicznie podpisany przez

Sławomir
Sitek

Pieczęć korporacyjna

Marzena.Hut
niczak

Elektronicznie podpisany
przez Sławomir Sitek
Data: 2021.03.19 15:05:05
+01'00'

Maciej.Gdowski Maciej.Gdowski
Data: 2021.03.22 09:02:22 +01'00'

Tomasz.Koziol

Elektronicznie podpisany przez Tomasz.Koziol
DN: cn=Tomasz.Koziol,
email=Tomasz.Koziol@grupaazoty.com
Data: 2021.03.22 09:18:24 +01'00'

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Departament Korporacyjny Przetargów Data, podpisy, pieczęcie Jednostka
Dokonująca Zakupu

Elektronicznie podpisany przez
Marzena.Hutniczak
DN: cn=Marzena.Hutniczak,
email=Marzena.Hutniczak@grupaazoty.co
m
Data: 2021.03.19 14:35:06 +01'00'

Elektronicznie

przez
Krzysztof. podpisany
Krzysztof.Macierzak
2021.03.19
Macierzak Data:
14:47:08 +01'00'
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Dane Oferenta:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba: ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
NIP ………………………………………………; REGON …………………………………………………………………………………………….
KRS lub nr zaświadczenia o działalności gospodarczej* oraz informacja, przez kogo zostało wydane:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu i podejmowania decyzji związanych z ofertą: …………………………………………………………….. tel.
……………………..……..…… faks: ……..…………………………… e-mail: ………....…………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8
w trybie przetargowym, nr postępowania 47/P/2021 oferujemy wykonanie zadania:
,,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”
zgodnie z zakresem prac, wymaganiami i zasadami określonymi w ogłoszeniu o przetargu i Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) na poniższych warunkach:
1. Całkowita cena wykonania zadania wynosi:
………..………………………PLN netto,(słownie: ………………………………………………………………………………netto),
………………………………..PLN brutto słownie:…………………………………………………………………………………brutto).
Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty realizacji
zadania inwestycyjnego, realizowanego w formule „pod klucz”
Akceptujemy prawo Zamawiającego do pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny
za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a
Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
2. Termin wykonania zamówienia (całości prac) do:
- Poz.2.2.1.; 2.2.2 : od 17.05.20201 do 16.06.2021
- Poz.2.2.3. : od 07.06 do 11.06.2021
- Poz.2.2.4. : od 01.09.2021 do 30.09.2021
3. Potwierdzamy 90 - dniową ważność oferty, liczoną od wskazanej w SIWZ daty otwarcia ofert.
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4. Potwierdzamy warunki i termin płatności: przelew bankowy, minimum 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
5. Warunki/okres gwarancji ….(słownie:…………) miesięcy/lat od daty przekazania przedmiotu zamówienia do
Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego) .
6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: sami / podwykonawcy wskazani w załączniku nr 10 do
SIWZ
7.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wszystkie zapisy Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr
12 do niniejszego SIWZ i załączamy do oferty zaparafowany niniejszy Wzór Umowy.
Oświadczamy, że nie
zastrzeżenia/uwagi.(*)

akceptujemy

w

całości

zapisów

Wzoru

Umowy

i

załączamy

do

oferty

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu wraz z SIWZ i uznajemy się za związanych
określonymi w wymienionych dokumentach wymaganiami i zasadami postępowania.
9. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz że
nasza oferta jest kompletna i zawiera wszelkie elementy niezbędne do wykonania zamówienia w sposób
należyty.
10. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Oferentów dotyczącą ochrony
danych
osobowych
dostępną
na
stronie
Zamawiającego
pod
adresem:
http://tarnow.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych „Klauzula informacyjna dla Oferentów” oraz
zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane
osobowe przekazuję Spółkom Grupy Kapitałowej – Grupa Azoty w oparciu o postanowienia niniejszej
klauzuli. Ponadto gwarantuje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
spełniających wymogi RODO w zakresie ochrony praw osób, których dane zostaną przekazane do
przetwarzania przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z rozdziałem VI
SIWZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY, pkt. Zawartość oferty):
1.

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

2.

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

3.

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

Miejscowość i data ...................................

..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

*Niepotrzebne przekreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
......................
/nazwa i adres Oferenta /
FORMULARZ CENOWY

w postępowaniu o zamówienie na:
,,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”

Lp.

Zakres prac zgodnie z przedmiotem zamówienia

1.1.

Całkowita cena wykonania zadania
Prace przygotowawczo zakończeniowe
Wg pkt. 2.2.1; 2.2.4
Zaślepienia i odślepienia

1.1.1.

- Robocizna

1.1.2.

- Materiały

1.1.3.

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki

1.1.4.

2.

- Rusztowania
Nadzór podczas uruchomienia instalacji po wykonanych
pracach remontowych (przewidywany czas ok. 72 godz.)
Wykonanie prac dozorowych i remontowych

2.1.

Węzeł Jednostki Syntezy nr 1 - 3

2.1.1.

Separator gazu z VRM

2.1.1.1

- Robocizna

2.1.1.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.1.1.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki

2.1.1.4

- Izolacje

2.1.1.5

- Rusztowania

2.1.2.

Separator odoliwienia filtrów

2.1.2.1

- Robocizna

2.1.2.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.1.2.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki

2.1.2.4

- Izolacje

2.1.2.5

- Rusztowania

2.1.3.

Odoliwiacz układu mrożącego nr fabr. 12058

2.1.3.1

- Robocizna

2.1.3.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.1.3.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki

2.1.3.4

- Izolacje

2.1.3.5

- Rusztowania

2.1.4.

Odoliwiacz układu mrożącego nr fabr. 12060

1.

1.2.

Wartość netto
(PLN)

Wartość brutto
(PLN)
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2.1.4.1

- Robocizna

2.1.4.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.1.4.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki

2.1.4.4

- Izolacje

2.1.4.5

- Rusztowania

2.1.5.

Zawory bezpieczeństwa – legalizacja – 6 szt.:

2.1.5.1.

- Robocizna

2.1.5.2.

- Materiały

2.1.5.3.

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki

2.1.5.4.

- Rusztowania

2.2.

Węzeł Stokażu amoniaku ciekłego

2.2.1

- Robocizna

2.2.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.2.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki

2.2.4

- Izolacje

2.2.5

- Rusztowania

2.3.

Węzeł Pompowni T

2.3.1

- Robocizna

2.3.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.3.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki

2.3.4

- Izolacje

2.3.5

- Rusztowania

2.4.

2.4.1.1

Węzeł Jednostki Syntezy nr 3
Prace remontowe: demontaż i montaż armatury,
czyszczenie aparatów
- Robocizna

2.4.1.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.1.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.1.4

- Izolacje

2.4.1.5

- Rusztowania

2.4.2

Chłodnica gazu świeżego

2.4.2.1

- Robocizna

2.4.2.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.2.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.2.4

- Izolacje

2.4.2.5

- Rusztowania

2.4.3

Kondensator NH3

2.4.3.1

- Robocizna

2.4.3.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.3.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.3.4

- Izolacje

2.4.3.5

- Rusztowania

2.4.4

Wymiennik zimna

2.4.4.1

- Robocizna

2.4.4.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.1
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2.4.4.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.4.4

- Izolacje

2.4.4.5

- Rusztowania

2.4.5

Wymiennik ciepła

2.4.5.1

- Robocizna

2.4.5.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.5.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.5.4

- Izolacje

2.4.5.5

- Rusztowania

2.4.6

Odgazownik wymiennika

2.4.6.1

- Robocizna

2.4.6.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.6.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.6.4

- Izolacje

2.4.6.5

- Rusztowania

2.4.7

Odgazownik separatora

2.4.7.1

- Robocizna

2.4.7.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.7.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.7.4

- Izolacje

2.4.7.5

- Rusztowania

2.4.8

Separator

2.4.8.1

- Robocizna

2.4.8.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.8.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.8.4

- Izolacje

2.4.8.5

- Rusztowania

2.4.9

Chłodnica gazu syntezowego

2.4.9.1

- Robocizna

2.4.9.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.9.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.9.4

- Izolacje

2.4.9.5

- Rusztowania

2.4.10

Kondensator wodny

2.4.10.1

- Robocizna

2.4.10.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.10.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.10.4

- Izolacje

2.4.10.5

- Rusztowania

2.4.11

Filtr oleju nr fabr. CH 6147

2.4.11.1

- Robocizna

2.4.11.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.11.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.11.4

- Izolacje

2.4.11.5

- Rusztowania
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2.4.12

Filtr oleju nr fabr. CH 6148

2.4.12.1

- Robocizna

2.4.12.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.12.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.12.4

- Izolacje

2.4.12.5

- Rusztowania

2.4.13

Rurociąg DN 125 nr fabr. CH 1886

2.4.13.1

- Robocizna

2.4.13.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.13.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.13.4

- Izolacje

2.4.13.5

- Rusztowania

2.4.14

Rurociąg DN 125 nr fabr. CH 1887

2.4.14.1

- Robocizna

2.4.14.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.14.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.14.4

- Izolacje

2.4.14.5

- Rusztowania

2.4.15

Rurociąg DN 125 nr fabr. CH 1888

2.4.15.1

- Robocizna

2.4.15.2

- Materiały: uszczelniające, hutnicze, śruby, nakrętki.

2.4.15.3

- Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki, hydromonitor

2.4.15.4

- Izolacje

2.4.15.5

- Rusztowania

2.4.16.

Zawory bezpieczeństwa – legalizacja – 10 szt.:

2.4.16.1. - Robocizna
2.4.16.2. - Materiały
2.4.16.3. - Sprzęt: Usługi transportowe, dźwigi, zwyżki
2.4.16.4. - Rusztowania

Do formularza cenowego wykonawca dołączy kosztorys ofertowy dla całego zakresu prac, wszystkich
branż.
Wartość całkowita netto:
………………………………………………..(słownie:…………………………………………………………………………………..)
Wartość całkowita brutto:
………………………………………………..(słownie:…………………………………………………………………………………..)
Miejscowość i data ...................................
.............................................

.

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE OFERENTA
…………………………………………………………………………………………
/nazwa i adres Oferenta/
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”
i nie podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów, gdyż nie należę do:
1) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
2) Oferentów, w stosunku, do których otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub
restrukturyzacyjne, wobec których ogłoszono upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje
zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy
spółek Grupy Azoty;
3) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

Miejscowość i data ...................................

..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE OFERENTA

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
/nazwa i adres Oferenta/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”
niniejszym oświadczamy, że na dzień złożenia oferty:
1. nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne lub innych wymaganych przepisami prawa / uzyskaliśmy przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu*)
2. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono naszej upadłości.

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data ...................................

..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Oświadczenie Oferenta o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy
o pracę lub innych umów cywilno-prawnych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”
Oświadczam, że w firmie ..........................................................................................
z siedzibą w .........................................................................................................
zatrudnionych jest ogółem ………………………. Pracowników, w tym:
……………………. pracowników na podstawie umów o pracę
……………………

pracowników na podstawie innych umów cywilno – prawnych.

Miejscowość i data ...................................

..............................................
podpis i pieczęć osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
………………………………………
/nazwa i adres Oferenta/

Wykaz podobnych zrealizowanych usług/dostaw w ciągu ostatnich pięciu lat
wraz z pisemnymi referencjami
,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”

Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Zakres usługi

Miejscowość i data ...................................

Wartość usług
w PLN netto

Termin realizacji
(od – do)

.............................................
podpis i pieczęć osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
………………………………………
/nazwa i adres Oferenta/
WYKAZ KLUCZOWEGO PERSONELU OFERENTA
,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”

Lp.

Funkcja, która będzie pełniona podczas realizacji Doświadczenie
(funkcje
pełnione
zamówienia.
realizacji poprzednich zadań, lata)
Uprawnienia, wpis do Izby
Forma zatrudnienia

Miejscowość i data ...................................

podczas

..............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
ZGŁOSZENIE
udziału w wizji lokalnej w ramach postępowania przetargowego na:
,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”
Niniejszym zgłaszamy chęć udziału w wizji lokalnej w dniu ……………………. r. w ramach wyżej wymienionego
przetargu.
Nazwa i adres siedziby podmiotu:
…………………….………………………………………………………………….……………………………
…………………….…………………………………………………………………….…………………………
NIP ………………………………..…………………; REGON ……………………………….………………

Osoba i dane do kontaktu: ……………………………………………………..…………………………
tel. stacjonarny.: ……….……………………………,
kom. …………………………..……………………,
e-mail: …....…………………………………….,
Imię i nazwisko osoby/ osób uczestniczących w wizji lokalnej ………………………………………..…….
Marka i nr rejestracyjny samochodu, z którego będą Państwo korzystać w trakcie wizji:
………………………………………………………………………………………………………………………
(powyższe dane są konieczne do wystawienia przepustki jednorazowej upoważniającej do wejścia na teren
Zamawiającego)
Nadto oświadczam, że będę traktować wszystkie dane i informacje które uzyskam w trakcie przeprowadzonej
wizji lokalnej jako Informacje Poufne i w związku z tym nie będę ich ujawniać osobom trzecim oraz nie będę
wykorzystywać takich danych ani informacji w celach innych niż złożenie oferty. W przypadku naruszenia
powyżej zasady zapłacę 200.000,00 zł za każdy przypadek jej naruszenia.

Miejscowość i data ...................................

..............................................
podpis i pieczęć osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE
o przeprowadzonej wizji lokalnej
w ramach postepowania na

,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”
Oświadczam, że w dniu ……………………… w obecności przedstawiciela Zamawiającego przeprowadzona została
wizja lokalna na terenie planowanych prac dla zadania ,która obejmowała:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nie wnoszę/wnoszę* uwag(i), które dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że przekazane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Grupa Azoty w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), której przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie
stanowi, w myśl tej ustawy, czyn nieuczciwej konkurencji.
Oferent oświadcza, że wszystkie dane i informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej będzie traktował jako
Informacje Poufne, w związku z tym nie będzie ich ujawniał osobom trzecim oraz wykorzystywał w celach innych
niż złożenie oferty. W przypadku naruszenia powyższej zasady zapłacę Zamawiającemu 200 000,00 zł za każdy
przypadek naruszenia. (**)

……………………………………………………………… ……………
………………………………………………….
podpis Zamawiającego , uczestniczącego w wizji
przedstawiciela Oferenta

podpis

.........................................................
Miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ
………………………………………
/nazwa i adres Oferenta/
LISTA PODWYKONAWCÓW
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

,Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”

Lp.

Nazwa (firma)
i adres Podwykonawcy

Zakres robót przewidziany do
powierzenia Podwykonawcy

Szacunkowy udział
procentowy zakresu
Podwykonawcy w całości
zadania

Miejscowość i data ...................................
............................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
złożone w dniu (…) przez (…)
adres: (…)
NIP: (…), PESEL /REGON:(…)
wpis do rejestru (…)
kapitał zakładowy (…)
działającego osobiście / reprezentowaną przez (…)
zwanego dalej Otrzymującym,
wobec
Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000075450,
zidentyfikowanej pod numerami: NIP 8730006829, BDO 000012833, REGON 850002268, o kapitale zakładowym
750 000 000 zł opłaconym w całości, zwanej dalej Przekazującym lub Grupą Azoty.
Zważywszy, że:
1)

Grupa Azoty i Otrzymujący zamierzają podjąć czynności zmierzające do nawiązania ewentualnej
współpracy w zakresie („Remont Generalny Jednostki Syntezy nr 3 w Jednostce Biznesowej Nawozy,
Grupa Azoty S.A.”) zwanej dalej Współpracą;

2)

na potrzeby tychże czynności i w celu ewentualnego podjęcia Współpracy Grupa Azoty zamierza przekazać
Stronie Otrzymującej informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Grupy Azoty;
Otrzymujący zapewnia i zobowiązuje się wobec Przekazującego do zachowania poufności udostępnionych
przez Grupę Azoty informacji (dokumentów) i zachowania niżej opisanych zasad ich wykorzystania.

§ 1. INFORMACJE POUFNE.
Ilekroć w niniejszym Zobowiązaniu mowa jest Informacjach Poufnych – należy przez to rozumieć wszelkie
informacje i dokumenty (materiały) przekazane lub udostępnione przez Grupę Azoty lub osoby bądź podmioty
przez nią upoważnione, niezależnie od tego czy zostały one ujawnione przed dniem złożenia niniejszego
oświadczenia, czy po dniu jego złożenia, bez względu na sposób przekazania lub udostępnienia (ustnie,
pisemnie, na nośniku elektromagnetycznym lub innym, a także w każdy inny sposób). Informacje Poufne
obejmują w szczególności wszelkie informacje dotyczące Grupy Azoty oraz grupy kapitałowej, w skład której
wchodzi Przekazujący (dalej: Grupa Kapitałowa), w tym w szczególności informacje objęte tajemnicą handlową,
informacje prawnie chronione lub inne wrażliwe informacje dotyczące świadczonych przez Grupę Azoty lub
spółki Grupy Kapitałowej usług, wytwarzanych lub oferowanych produktów oraz wszelkie informacje handlowe,
marketingowe, techniczne, technologiczne, informatyczne, organizacyjne, finansowe dotyczące Grupy Azoty lub
spółek Grupy Kapitałowej, a także wszelkie próbki, dane, rysunki, wzory, diagramy, wynalazki, metody,
koncepcje, know-how, techniki, specyfikacje, parametry, plany, strategie, bazy danych i inne specjalistyczne
informacje dotyczące Grupy Azoty lub spółek Grupy Kapitałowej, jak również wszelkie dokumenty i informacje,
sporządzone przez Otrzymującego, które zawierają lub odzwierciedlają Informacje Poufne lub zostały utworzone
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na podstawie Informacji Poufnych. Status Informacji Poufnych przysługuje również informacji o udostępnieniu
przez Grupę Azoty ww. informacji.
§ 2. PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA.
1. Przedmiotem niniejszego Zobowiązania jest ochrona Informacji Poufnych udostępnionych Otrzymującemu przez
Grupę Azoty.
2. Otrzymujący zobowiązuje się niniejszym do zachowania w tajemnicy oraz nieujawniania jakichkolwiek
udostępnionych Informacji Poufnych.
3. W szczególności Otrzymujący zobowiązuje się:
1) do nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych w jakiejkolwiek formie, w
całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy Azoty;
2) do niesporządzania kopii, fotokopii lub innych reprodukcji, streszczeń, notatek z Informacji Poufnych ani na
piśmie ani w jakiejkolwiek innej formie, za wyjątkiem gdy jest to niezbędne dla realizacji lub podjęcia
Współpracy;
3) do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla podjęcia lub realizacji
Współpracy oraz niewykorzystywania Informacji Poufnych, ani bezpośrednio, ani pośrednio, w jakichkolwiek
innych celach;
4) do podjęcia w stosunku do Informacji Poufnych takich samych środków ostrożności oraz takich samych środków
zabezpieczających jakie Otrzymujący stosuje wobec tajemnic własnego przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia
należytej ochrony Informacji Poufnych przed utratą, uszkodzeniem, dostępem osób trzecich;
5) do niezwłocznego zawiadomienia Grupy Azoty o każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych lub
zagrożenia takim ujawnieniem, pozostającym w sprzeczności z warunkami niniejszego oświadczenia;
6) własnym staraniem i kosztem wdrożyć oraz stosować procedury i zabezpieczenia cyfrowe (informatyczne), w
tym chroniące przed działaniem oprogramowania „szpiegującego”, zapewniające ochronę tych spośród własnych
zasobów teleinformatycznych, które są wykorzystywane w procesie przetwarzania Informacji Poufnych.
Stosowane przez Strony procedury i zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń, w tym
uniemożliwiać dostęp osobom nieuprawnionym, a także zapobiegać obniżaniu istniejącego u każdej ze Stron
poziomu bezpieczeństwa informatycznego;
7) przesyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać na elektronicznym nośniku danych plików zawierających
Informacje Poufne przy zastosowaniu szyfrowania plików i hasła zabezpieczającego przez nieuprawnionym
dostępem.
§ 3. UJAWNIENIE INFORMACJI POUFNYCH.
1. Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Grupy Azoty i mogą zostać ujawnione przez
Otrzymującego osobom trzecim wyłącznie w wypadku:
1) uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Przekazującego na ujawnienie Informacji Poufnych, zawierającej
wyszczególnienie Informacji Poufnych, które mogą zostać ujawnione;
2) gdy bez naruszenia warunków wynikających z niniejszego oświadczenia i bez udziału Przekazującego, zostaną
upublicznione (powszechnie znane);
3) były w posiadaniu Otrzymującego przed ich ujawnieniem przez Przekazującego, a ich uzyskanie nie naruszało
prawa lub zobowiązań Otrzymującego,
4) jeżeli obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych nakładać będzie na Otrzymującego przepis obowiązującego
prawa, z tym zastrzeżeniem, że Otrzymujący winien poinformować uprzednio Grupę Azoty na piśmie o terminie
oraz zakresie obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych, chyba że jest to sprzeczne z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa; w takim przypadku Otrzymujący będzie także zobowiązany zapewnić, aby
udostępnienie Informacji Poufnych nastąpiło wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonania powyższego
obowiązku.
2. Bez uchybienia zapisom ust. 1 powyżej, Otrzymujący może ujawniać Informacje Poufne bez uprzedniej pisemnej
zgody drugiej Strony własnym doradcom, pełnomocnikom lub konsultantom, o których druga Strona została
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powiadomiona na piśmie i co do których nie wyraziła sprzeciwu - pod warunkiem zapewnienia, że osoby te w
pełni przestrzegać będą zapisów niniejszego Zobowiązania i nie ujawnią jakichkolwiek Informacji Poufnych w
jakiejkolwiek formie, jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy Azoty. Otrzymujący
odpowiada na naruszenie obowiązku poufności przez osoby, którym udostępnił Informacje Poufne, jak za
działania własne.
3. Każdy inny przypadek ujawnienia (naruszenia poufności) Informacji Poufnych przez Otrzymującego lub osoby, o
których mowa w ust. 2, zobowiązuje Otrzymującego do zapłaty kary umownej w wysokości 200 000,00 zł, co nie
ogranicza uprawnienia dochodzenia wyrównania szkody przenoszącej wysokość kary na zasadach ogólnych.
§ 4. ZWROT MATERIAŁÓW.
1. Otrzymujący zobowiązuje się niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
żądania Przekazującego, do zniszczenia (odpowiednio usunięcia) lub zwrócenia (według wyboru Otrzymującego)
Przekazującemu wszelkich materiałów (odpowiednio plików) zawierających Informacje Poufne, będących w
posiadaniu lub pod kontrolą Otrzymującego, a w szczególności wszelkich opracowań i baz danych.
2. Powyższy obowiązek nie dotyczy:
1) Informacji Poufnych w formie elektronicznej, które z uwagi na przesyłanie pocztą elektroniczną zostały zapisane
na serwerach zewnętrznych i nie pozostają w posiadaniu lub pod kontrolą Otrzymującego, jak i Informacji
Poufnych przechowywanych elektronicznie w wyniku rutynowo tworzonych kopii zapasowych na serwerach, o ile
są usunięte z lokalnych twardych dysków i nie podejmuje się próby ich odzyskania z serwerów;
2) Informacji Poufnych, które Otrzymujący ma obowiązek przechowywać, odzyskiwać lub ujawniać zgodnie z
obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lud uprawnionego
organu administracji państwowej.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Niniejsze Zobowiązanie obowiązuje przez bezterminowo, jednak w każdym razie nie krócej niż 5 (pięć) lat od
udostępnienia Informacji Poufnych.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z naruszeniem niniejszego Zobowiązania rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Grupy Azoty.
3. Zobowiązanie zostało sporządzone w oparciu o przepisy polskiego prawa i podporządkowana temu prawu.

………………………………………………………
data i podpis Otrzymującego
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ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ

TREŚĆ WZORU UMOWY
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UMOWA – ZAŁĄCZNIK nr 12

Część I – Akt Umowy

Nr Umowy

Zawarta dnia:

Kliknij tutaj, aby
wprowadzić datę.

Strony Umowy
Grupa Azoty

Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (33-101) przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod
numerem KRS 75450, zidentyfikowana pod numerami REGON: 850002268 i NIP: 8730006829 jako czynny podatnik VAT, o
kapitale zakładowym w kwocie 495 977 420,00 zł opłaconym w całości, reprezentowana przez:
-

Kontrahent

, adres siedziby/zamieszkania:
dane o wpisie do rejestru/ewidencji:
kapitał zakładowy
numery identyfikacyjne: REGON

, NIP

, Pesel

, reprezentowany przez:

status podatkowyi przedsiębiorca ☐

czynny podatnik VAT ☐

Dane kontaktowe Przedstawiciel:ii
dla Grupa Azoty

telefon:

Adres dla doręczeń:
e-mail dla doręczeń:

e-mail dla faktur:

Dane kontaktowe Przedstawiciel:
Kontrahenta
Adres dla doręczeń
e-mail dla doręczeń:

e-mail dla faktur:

Warunki Umowy
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Przedmiot Umowyiii
Termin/okres wykonania

Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.

Charakter

wynagrodzenia/cenyiv

Wysokość

wynagrodzenia/cenyv

ryczałtowe ☒

maksymalne ☐

nieoznaczony ☐
wg cen jednostkowych ☐
zł (słownie:

inny:

☐

brak ☐

) netto.

Rachunek bankowyvi
Termin zapłaty wynagrodzenia

dni od doręczenia faktury wystawionej zgodnie z Umową i przepisami

zaliczka/przedpłata ☐

Formuła i miejsce dostawy / wydaniavii
Sprawdzenie i odbiór świadczenia

niewymagane ☐

Okres gwarancji jakości

wymagane ☐

odbiory częściowe ☐

płatności częściowe ☐

miesięcy od dnia późniejszego ze zdarzeń: wydania lub odbioru świadczenia.
Określone w załącznikach do niniejszego aktu Umowy.

Pozostałe Warunki Umowy

Kolizje między ich postanowieniami należy rozstrzygać na rzecz załącznika wcześniej wymienionego.
Podpisanie niniejszego Aktu Umowy stanowi akceptację postanowień wynikających z tych załączników.

Załączniki:viii

1

Szczególne Warunki Umowy

☒

2

Specyfikacja/opis przedmiotu świadczenia/dokumentacja

☐

3

Warunki Gwarancji

☐

4

Ogólne Warunki

☒

5

Kosztorys / zestawienie stawek i cen jednostkowych

☐

6

Odpis pełnomocnictw

☐

7

☐
Za Grupę Azoty:

Za Kontrahenta:

Część II

Załącznik

Zawarta dnia:
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do Aktu Umowy nr

Warunki Szczególne Umowy
o remont

Kliknij tutaj, aby
wprowadzić datę.

§ 1. Definicje
Ilekroć w niniejszych Szczególnych Warunkach Umowy (SWU) jest mowa o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zamawiającym lub Spółce – należy przez to rozumieć spółkę zdefiniowaną w Akcie Umowy jako Grupa Azoty;
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę zdefiniowaną w Akcie Umowy jako Kontrahent;
Remoncie – należy przez to rozumieć prace i roboty opisane w § 2 oraz odpowiednio ich efekt;
Umowie – należy przez to rozumieć całość treści stosunku prawnego dokumentowanej Aktem Umowy i jego załącznikami;
Wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie w zryczałtowanej kwocie zastrzeżonej na rzecz Wykonawcy w Akcie Umowy;
Dokumentacji – należy przez to rozumieć projekty, rysunki wykonawcze, specyfikacje techniczne i wszelkie inne tego rodzaju dokumenty
opisujące sposób wykonania Remontu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego lub opracowane przez Wykonawcę a zaakceptowane
przez Zamawiającego;
7) Zarządzeniach – należy przez to rozumieć regulacje wewnętrzne (zarządzenia, instrukcje, regulaminy itp.), obowiązujące na terenie
przedsiębiorstwa Zamawiającego, wyspecyfikowane w załączniku do Umowy.
Ilekroć Umowa przewiduje składanie przez jej stronę jakiegoś zawiadomienia, dokonania czynności odbiorowych, czy podobnych czynności w ramach
realizacji Umowy, uprawnioną do ich dokonania jest określona w Akcie Umowy osoba przedstawiciela danej strony lub każda inna osoba odrębnie
upoważniona przez stronę.

§ 2. Remont

1.

Zamawiający powierza Wykonawcy a ten podejmuje się wykonać na rzecz Zamawiającego remont
, obejmujący wykonanie następujących
prac i robót:
1)
2)
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania Remontu określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ogłoszona przez Zamawiającego w
postępowaniu, w wyniku którego Strony zawarły Umowę oraz Dokumentacja, w tym:

.

§ 3. Wynagrodzenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Remontu po sprawdzeniu zgodności wykonania z Umową,
udokumentowanym protokołem odbioru końcowego.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, i stanowi wynagrodzenie za wszystkie czynności, jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania
Remontu zgodnie z Umową, Dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, niezależnie czy zostały wyraźnie wymienione w treści
Umowy i Dokumentacji, czy też nie.
Do Wynagrodzenia znajduje zastosowanie art. 632 § 1 k.c. a tym samym Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w
czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów Remontu.
Wykonawca wykonując Remont działa w charakterze podatnika VAT i na podstawie protokołu odbioru obowiązany jest wystawić stosowną fakturę.
Wymagalność Wynagrodzenia i wystąpienia podstaw wystawienia faktury warunkowane są wykonaniem wszelkich świadczeń i czynności
warunkujących odbiór, w tym uzyskaniem i przekazaniem Zamawiającemu wymaganych Umową dokumentów i oświadczeń.
Strony przewidują dokonywanie płatności częściowych na poczet Wynagrodzenia, na podstawie protokołów odbiorów częściowych.
Przedmiotem odbioru częściowego mogą być kompletne elementy wyspecyfikowane w załączniku (harmonogramie rzeczowo-finansowym).
Strony dopuszczają dokonywanie płatności częściowych na poczet Wynagrodzenia odpowiednio do potwierdzonego przez Zamawiającego
zaawansowania wykonywania Remontu dokumentowanego protokołem zaawansowania robót, jednak nie częściej niż raz w
.
Suma płatności częściowych nie może przekroczyć
% Wynagrodzenia.

§ 4. Termin
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1.

2.
3.
4.
5.

Określony Aktem Umowy termin/okres wykonania określa termin zakończenia całości Remontu, przy czym Remont może zostać uznany za
zakończony (wykonany w całości) w dniu powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, o ile w dniu tym faktycznie i należycie
wykonana będzie całość robót i prac, w stanie zdatnym do odbioru końcowego, który potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu
odbioru końcowego robót.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Remontu do dnia
.Terminy realizacji poszczególnych części (etapów) Remontu określa harmonogram
rzeczowo-finansowy.
Wykonawca nie odpowiada za przekroczenie terminu wykonania Remontu w zakresie, w jakim wynika to z wystąpienia przeszkody obciążającej
Zamawiającego lub przeszkody o charakterze siły wyższej. Przez przeszkodę o charakterze siły wyższej rozumieć należy zdarzenia zewnętrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron, występujące po podpisaniu umowy, a uniemożliwiające wykonywanie Remontu.
Wykonawca może powołać się na wystąpienie przeszkody obciążającej Zamawiającego lub o charakterze siły wyższej, dla zwolnienia się z
odpowiedzialności za wynikłe z niej opóźnienie tylko wtedy, gdy poinformuje o niej pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od jej
wystąpienia.
Opóźnienie w zapłacie Wynagrodzenia (płatności częściowych) może być uznane za przeszkodę uprawniającą do wstrzymania realizacji Remontu i
zwolnienia się z odpowiedzialności za wynikłe stąd opóźnienie jedynie, gdy przekracza 30 dni i dotyczy kwoty wyższej niż
.

§ 5. Sposób wykonywania Remontu
1.
2.
3.

Wykonawca wykona Remont za pomocą własnych narzędzi, materiałów i środków.
Materiały użyte do Remontu powinny być zgodne z Umową i Dokumentacja oraz dopuszczone do obrotu i stosowania.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany
dokument (np. aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, deklarację zgodności, znak budowlany itp.)
4. Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania użycia danego materiału do czasu okazania się przez Wykonawcę stosownym dokumentem
dopuszczającym ten materiał do obrotu i zastosowania.
5. Jeżeli w toku realizacji Remontu Zamawiający zażąda dodatkowych badań jakości robót lub materiału, Wykonawca obowiązany jest badania te
niezwłocznie przeprowadzić. Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie Remontu jest niezgodne z umową, koszty badań obciążają
Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie Remontu jest zgodne z umową, koszty tych badań obowiązany będzie
pokryć Zamawiający.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zaplecze (w tym socjalne dla własnych pracowników) oraz zabezpieczyć obiekt i miejsce Remontu, w tym
utrzymywane na nim mienia (materiały, narzędzia, sprzęt itd.), a następnie utrzymywać na nim porządek, usuwać przeszkody komunikacyjne,
likwidować na bieżąco i systematycznie wszelkie zagrożenia. Po zakończeniu Remontu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć własne
zaplecze i mienie oraz pozostawić miejsce Remontu w stanie niepogorszonym, uporządkowanym, czystym i bezpiecznym.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, urządzeniom i sprzętowi od dnia rozpoczęcia Remontu do dnia odbioru
końcowego.
8. Wykonawca oraz osoby, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji Umowy, przed rozpoczęciem Prac odbędą na koszt Wykonawcy odpłatne
szkolenie w zakresie bhp, w Dziale BHP Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również do odpłatnego nabycia przepustek na teren
Zamawiającego.
9. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia z miejsca realizacji Remontu tych z osób, którymi się posługuje, które poprzez swoje
zachowanie stanowią zagrożenie dla siebie lub osób trzecich, a nadto takich, które wbrew obowiązującym u Zamawiającego przepisom nie
posiadających kasków, kamizelek, środków ochrony indywidualnej, bądź będących pod wpływem alkoholu, nie przestrzegających przepisów BHP,
przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony środowiska. Wykonawca zapewni możliwość kontroli osób, którymi się posługuje, przez
upoważnione służby Wykonawcy, w tym na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu.
10. Wykonawca obowiązany jest także sprawować pieczę nad przekazanymi mu przez Zamawiającego materiałami, urządzeniami i sprzętem, ich używania
w sposób odpowiedni, rozliczenia i zwrotu niezużytej ich części. Przekazanie materiałów, urządzeń i sprzętu przez Zamawiającego Wykonawcy
następuje w magazynie Zamawiającego poprzez podpisanie przez Wykonawcę, jego pracownika lub Podwykonawcę protokołu wydania. Od chwili
przekazania materiałów, sprzętów i urządzeń, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich utratę lub uszkodzenia.
11. Wykonawca zobowiązany jest nadto:
1) składać na każdorazowe żądanie Zamawiającego raport z wykonywania i postępu prac;
2) minimalizowania negatywnych oddziaływań środowiskowych oraz do stosowania w tym zakresie dobrych praktyk;
3) ponoszenia kosztów mediów zużywanych przy realizacji Remontu;
4) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, energetycznych, a w
szczególności wymagań określonych w Zarządzeniach, w tym dotyczących prowadzenia prac na terenie Zamawiającego, Polityce Zarządzania,
Polityce Energetycznej, i innych;
5) posługiwać się wyłącznie wykwalifikowanym i przeszkolonym w zakresie bhp, posiadającego wymagane uprawnienia (budowlane,
energetyczne itp.) oraz wyposażać pracowników w wymagane dla poszczególnych rodzajów robót środki ochrony indywidualnej, a także
wyposażyć wszystkie osoby, którymi się posługuje w sprawną maskę przeciwgazową i inne właściwe środki ochrony indywidualnej;
6) zapewnić przestrzeganie wymogu noszenia przez własnych pracowników jednolitych ubrań roboczych, oznakowanych trwałymi i widocznymi
znakami firmowymi Wykonawcy;
7) prowadzić ewidencję (wykaz) przywożonego i wywożonego na/z terenu Zamawiającego sprzętu i materiałów;
8) koordynować własne działania ze służbami Zamawiającego, a w szczególności w uczestniczyć w spotkaniach i naradach organizowanych przez
Zamawiającego dotyczących Remontu;
9) zapewnić specjalistyczne kierownictwo i nadzór nad pracami, jak również zobowiązuje się do stałej i ścisłej współpracy z przedstawicielami
Zamawiającego w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, Przedmiotu Umowy;
10) przekazać urządzenia (jeśli takowe są oddawane do użytku w ramach Remontu) pod dozór techniczny Urzędu Dozoru
Technicznego/Transportowego Dozoru Technicznego, w tym dokonywanie zawiadomień, uzgodnień itp. (jeżeli dotyczy to Wykonawcy) oraz
przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, napraw i modernizacji według zasad specyfikacji technicznych dozoru technicznego;
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11) przekazać sporządzoną dokumentację techniczną urządzenia do przeglądu Zamawiającemu i zatwierdzenia przez Radę Techniczną powołaną
przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy.
12. Wszelkie projekty (wykonawcze, technologiczne, warsztatowe itp.) opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji Remontu a określające sposób
jego wykonania wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
13. Jeżeli okaże się, że do wykonania Remontu bądź oddania obiektu Remontu (jego elementu składowego) do użytkowania (eksploatacji) niezbędne są
jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, sprawdzenia lub uzgodnienia, Wykonawca jest zobowiązany je uzyskać i przekazać Zamawiającemu.
14. Przy wykonywaniu Remontu Wykonawca obowiązany jest stosować się do obowiązków i ograniczeń wynikających z Zarządzeń
(wyspecyfikowanych w załączniku do umowy), które mają walor postanowień uzupełniających ogólne warunki Umowy.

§ 6. Odbiory

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Warunkiem dokonania wszelkich odbiorów jest wykonanie Remontu (odpowiedniej jego części) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
Dokumentacją, warunkami i normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, przepisami ochrony środowiska, dobrą praktyką inżynierską.
Etapy wykonywanie Remontu określa załącznik do Umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy). Każdy etap będzie podlegał odrębnemu
odbiorowi.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu może:
1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia,
2) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,
3) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania Remontu, jeśli wady uniemożliwiają lub poważnie ograniczają korzystanie z
remontowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonanie całości Remontu podlegało będzie odbiorowi końcowemu, po dokonaniu którego sporządzony zostanie protokół odbioru
końcowego.
Wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń dokonuje komisja odbiorowa z udziałem przedstawicieli Stron. Zamawiający zastrzega sobie prawo
uczestniczenia w odbiorach również osób niebędących członkami komisji odbiorowej.
Zamawiający przystępuje do odbioru:
1) robót zanikających lub ulegających zakryciu - w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia ich wykonywania przez
przedstawiciela Wykonawcy, przy czym dokonanie odbioru potwierdza wpisem w dzienniku budowy;
2) etapów Remontu - w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia wykonywania wszystkich robót etapu przez przedstawiciela
Wykonawcy, przy czym dokonanie odbioru potwierdza dwustronnie podpisany protokół odbioru częściowego;
3) Remontu – w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania całości Remontu oraz przekazania Zamawiającemu wszystkich
niezbędnych protokołów sprawdzeń, deklaracji, oświadczeń, certyfikatów, zaświadczeń i podobnych dokumentów potwierdzających zgodność
wykonania, materiałów z Umową i Dokumentacją, przy czym dokonanie odbioru potwierdza dwustronnie podpisany protokół odbioru
końcowego.
Protokół odbioru winien dokumentować także wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też uzgodnione pomiędzy Stronami terminy
usunięcia ewentualnych wad lub usterek ujawnionych przy odbiorze.
Udział i umożliwienie przeprowadzenia czynności odbiorowych, w tym przedłożenie warunkujących odbiór dokumentów, dokonanie sprawdzeń, prób,
przeglądów, stanowi immanentny element świadczenia Wykonawcy, a w konsekwencji Remont (odpowiednio etap Remontu) nie może być uznawany za
wykonany przed przeprowadzeniem czynności odbiorowych.
U

U

U

U

7.
8.

U

U

§ 7. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i przedmiotu strony nie były w stanie
przewidzieć i określić w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je
wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót dodatkowych będą potwierdzone protokołem konieczności - zaakceptowanym i
podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.
Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót dodatkowych bez uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności ich wykonania i bez
uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunków ich wykonania przez Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa domagania
się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych.
Przedmiary robót określają rodzaj prac/robót, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w ramach Remontu. Jednakże ilości jednostek
przedmiarowych podane w przedmiarach mają charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w
takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne do wykonania Remontu, zgodnie z zasadami sztuki, wytycznymi inspektora nadzoru
inwestorskiego, Dokumentacją, oraz obowiązującymi przepisami i normami.
Ani ujawnienie się w toku realizacji robót różnic między ilością robót założoną w przedmiarze robót a koniecznych faktycznie do wykonania lub
faktycznie wykonanych, ani nawet pominięcie danego rodzaju robót w przedmiarze, jeśli konieczność ich wykonania można było przewidzieć przy
zachowaniu zawodowej staranności na podstawie Dokumentacji, bądź wizji lokalnej obiektu, nie może stanowić podstawy dla domagania się od
Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.
Do czasu zakończenia wykonywania Remontu Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. W takim przypadku
Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem
Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.
Ponadto Strony dopuszczają możliwość polecenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji Remontu wykonania robót zamiennych w stosunku do
założonych.
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7.

8.

Wartość robót zaniechanych (definiująca wysokość obniżki wynagrodzenia wynikająca z zaniechania wykonywania części robót będzie określana przez
Zamawiającego na podstawie ceny (wartości) cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, jeśli takowy
został złożony Zamawiającemu najpóźniej przy zawarciu Umowy. Jeśli to nie będzie możliwe, wartość robót zaniechanych będzie określana przy
zastosowaniu Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNP) i średnich krajowych stawek: roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu
materiałów itp. podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS
SEKOCENBUD.
Postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do rozliczania robót zamiennych oraz dodatkowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy
Zamawiający wyraźnie poleci Wykonawcy ich wykonywanie mimo braku uzgodnienia ich wartości.

§ 8. Zabezpieczenie
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i zabezpieczenia należytego
wykonania obowiązków z tytułu gwarancji jakości i rękojmi (dalej, łącznie: Zabezpieczenie) w formie kaucji pieniężnej, bądź gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej (Gwarancja) - bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. Szczegółowa treść (warunki) Gwarancji
wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu dniu podpisania Umowy Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10%
Wynagrodzenia netto, w przypadku Gwarancji - z terminem ważności nie krótszym niż 14 dni od umówionego terminu zakończenia Remontu.
W przypadku przedłużenia się czasu wykonywania Remontu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej na 14 dni przed
upływem ważności dotychczasowej Gwarancji, dowodu jej odpowiedniego wydłużenia (nowej Gwarancji lub stosownego aneksu), pod rygorem jej
wykorzystania i zatrzymania wypłaconej sumy Gwarancji tytułem kaucji pieniężnej. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w razie
ewentualnych kolejnych opóźnień w zakończeniu Remontu.
Zwrot Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi po całkowitym zakończeniu Remontu i podpisaniu przez Strony bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego, po uprzednim przekazaniu Zamawiającemu Zabezpieczenia należytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji
jakości i rękojmi na sumę nie niższą niż
% Wynagrodzenia netto. Do tego Zabezpieczenia postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Dopuszcza się złożenie Gwarancji z terminem ważności krótszym od umówionego terminu wykonania Remontu lub odpowiednio terminu
gwarancji jakości i rękojmi, przy czym w takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje regulacja ust. 2 zdanie drugie.
Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz wykonania obowiązków wynikających z gwarancji jakości i rękojmi, w tym pokrycie kosztów wykonania
zastępczego.
W przypadku Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie kaucji pieniężnej podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej części, w
terminie 14 dni od dokonania odbioru końcowego, a w przypadku odbioru dokonanego z zastrzeżeniem usunięcia wad/usterek – po ich usunięciu.
W przypadku Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie kaucji pieniężnej podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej części, w terminie 14
dni od upływu dłuższego z terminów: gwarancji i rękojmi.

§ 9. Podwykonawcy
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania Remontu osobie trzeciej (podwykonawcy) w zakresie
.
Każdorazowe zatrudnienie podwykonawcy wymaga uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu oraz wskazania szczegółowego zakresu prac/robót,
których wykonanie ma zostać mu powierzone.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
Wymagalność Wynagrodzenia (odpowiednio - jego części) warunkowana jest przekazaniem Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom Wykonawcy, z tytułu realizacji świadczeń, wchodzących w skład Remontu lub odpowiednio
części Remontu, której dotyczy Wynagrodzenie (odpowiednio – jego część). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z fakturą swoje
pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom. Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą tej części Wynagrodzenia, która odpowiada sumie wymagalnych i
niewymagalnych zobowiązań z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których
Wykonawca nie przedłożył dowodów ich zapłaty.
Wykonawca zobowiązany jest opisać w protokole odbioru (Remontu lub jego etapu) zakres oraz wartość robót wykonywanych przez
Podwykonawców.
Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub zaprzestania korzystania ze świadczeń danego podwykonawcy, jeżeli nie daje rękojmi
należytego wykonania Remontu, w szczególności z uwagi na mankamenty sprzętu technicznego, osób i kwalifikacji, którymi dysponuje
podwykonawca, bądź naruszanie przez podwykonawcę warunków realizacji Remontu wynikających z niniejszej Umowy.
W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu,
Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu i pokryje w całości koszty jakie z tego tytułu poniósł
Zamawiający.
W każdym wypadku, gdy nastąpi zapłata jakichkolwiek należności na rzecz podwykonawcy dokonana bezpośrednio przez Zamawiającego,
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu na rzecz Zamawiającego wypłaconych kwot wraz z odsetkami. W takim przypadku
Wykonawca wyrówna również wszelkie inne straty poniesione przez Zamawiającego. W przypadku braku takiego zwrotu Zamawiający może
zaspokoić swoje roszczenie z tego tytułu w szczególności przez potrącenie z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli nie została jeszcze
wypłacone w pełnej wysokości, lub z Zabezpieczenia.
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§ 10. Wady
1.

2.
3.

Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonania Remontu, w ramach której zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki, wady i
niezgodności z Umową, które ujawnią się w okresie gwarancji, chyba że Wykonawca wykaże, że nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania prac lub
ich właściwości, w tym wadliwości użytych materiałów, technologii, urządzeń itp. lecz powstały na skutek działań i zdarzeń o charakterze zewnętrznym
(niewłaściwego użytkowania).
Dla uniknięcia wątpliwości strony stwierdzają, że odpowiedzialność Wykonawcy z rękojmi lub gwarancji obejmuje także wady/usterki/szkody wynikłe z
wadliwości użytego przez Wykonawcę materiału, choćby Wykonawca wadliwości tej nie mógł zauważyć.
Strony postanawiają, iż okres rękojmi za wady równy będzie okresowi gwarancji wskazanemu w Akcie Umowy. Oba okresy liczone będą od dnia
odbioru końcowego Remontu.

§ 11. Ubezpieczenie
1.
2.
3.

4.
5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie szkody powstałe wskutek wykonywania Remontu.
W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za którą odpowiedzialny będzie Wykonawca, Zamawiający może zatrzymać całość lub część
Wynagrodzenia do kwoty odpowiadającej wysokości szkody szacowanej przez Zamawiającego, do czasu wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłaty
odszkodowania przez ubezpieczyciela.
Wykonawca ubezpieczy na własny koszt:
1) własnych pracowników lub inne osoby, za które odpowiada lub którymi posługuje się dla wykonania Remontu, w zakresie następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW);
2) własne mienie (oraz mienie osób wymienionych w ust. 1 powyżej) znajdujące się na terenie wykonywania Remontu, w tym sprzęt, urządzenia,
maszyny budowlane i jednostki transportowe,
3) swoją odpowiedzialność cywilną (deliktową i kontraktową) za szkody wyrządzone przy wykonywaniu Remontu,
przy czym minimalna suma ubezpieczenia nie może być niższa niż
.
Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać powyższe ubezpieczenia przez cały okres realizacji Remontu.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z powyższym zakresem, wraz z dowodami zapłaty
wymagalnych rat składki. Dowody zapłaty kolejnych rat składki ubezpieczeniowej Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 3 dni
roboczych od upływu terminu zapłaty każdej z rat.

§ 12. Odpady
1.
2.
3.
4.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać obowiązki obciążające stosownie do przepisów o odpadach wytwórcę odpadów powstających w wyniku
realizacji Remontu.
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia odpadów z miejsca wytworzenia, ich zagospodarowania lub utylizacji we własnym zakresie
lub przekazania innemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
Powstające w wyniku prac objętych niniejszą umową odpady winny być każdorazowo kwalifikowane przez Wykonawcę właściwym kodem odpadu.
Gospodarowanie odpadami winno być realizowane zgodnie z Zarządzeniami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego.

§ 13. Wstrzymanie i odstąpienie od Umowy
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać realizację Remontu oraz odpowiednio zabezpieczyć obiekt, materiały, roboty w
toku itp. na czas wstrzymania.
Koszty zabezpieczenia obciążają Stronę, po której leży przyczyna wstrzymania Remontu. W przypadku wstrzymania z powodu okoliczności, za które
żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, koszty zabezpieczenia ponoszą obie Strony po połowie.
W razie niewykonania lub nienależytego zabezpieczenia Zamawiający może wykonać je we własnym zakresie lub zlecić osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy wynikającego z postanowień Kodeksu cywilnego strony zastrzegają takie uprawnienie do
odstąpienia od umowy w całości lub niezrealizowanej części (umowne prawo odstąpienia) w przypadku, gdy:
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo ogłosi on likwidację;
2) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych
dni roboczych;
3) Wykonawca opóźnia się z przyczyn leżących po jego stronie z rozpoczęciem, zakończeniem lub realizacji etapu Remontu o więcej niż
dni;
4) Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań wobec swoich podwykonawców, w tym opóźnia się z płatnościami na ich rzecz o
więcej niż 30 dni;
5) Podwykonawca narusza Umowę (nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne);
Odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 4 powyżej nie będzie uznawane za dokonane z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Wyjąwszy przypadek określony w ust. 4 pkt 5 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie wymaga uprzedzenia lub wyznaczania dodatkowego
terminu. Zamawiający uprawniony jest odstąpić od Umowy do chwili zakończenia (wykonania w całości) Remontu, w każdym jednak razie nie później
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niż z upływem roku od umówionego terminu wykonania Remontu.
Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad Remontu wykonanego do dnia odstąpienia, ani gwarancji i/lub rękojmi
w tym zakresie, ani z zobowiązań z tytułu kar umownych.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie pięciu (5) dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiający, przy udziale Wykonawcy (a w przypadku braku uczestnictwa
Wykonawcy, samodzielnie Zamawiający), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót/prac według stanu na dzień sporządzenia
protokołu,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w sposób uzgodniony z Zamawiającym w celu ochrony życia lub własności lub w celu
bezpieczeństwa,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, wyposażenia, instalacji, urządzeń, lub ich części, które zostały dostarczone lub zamówione na
potrzeby realizacji Remontu. Wykaz ten zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zachowuje on uprawnienie jedynie do części Wynagrodzenia
odpowiadającej zakresowi Remontu należycie wykonanego do dnia odstąpienia, jednak nie wyższej od wartości rynkowej, ustalonej z
uwzględnieniem przydatności i możliwości wykorzystania przerwanych świadczeń, w tym w ramach kontynuacji realizacji Remontu przez innego
wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca będzie także zobowiązany pozostawić i przenieść na Zamawiającego mienie określone w ust. 8 pkt 3
powyżej za zwrotem jego wartości, jednak wyłącznie w zakresie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. W pozostałym zakresie Wykonawca
obowiązany jest mienie to niezwłocznie usunąć.
10. W przypadku odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zachowuje uprawnienie do części Wynagrodzenia
odpowiadającej zakresowi Remontu należycie wykonanego do dnia odstąpienia, a także ma prawo domagania się pokrycia kosztu nabycia
pozostawionych materiałów, wyposażenia i innych elementów, o których mowa w ust. 8 pkt 3, jeśli mogą one być wykorzystane przez
Zamawiającego zgodnie z założonym Umową przeznaczeniem. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne dalej idące roszczenia, w tym
odszkodowawcze.
7.

§ 14. Kary umowne
1.

2.

Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy zapłaty kar umownych za:
1) każdorazowy przypadek naruszenia zobowiązania poufności (§ 13 OWZ) w wysokości
% Wynagrodzenia.
2) każdorazowy przypadek naruszenia klauzuli antykorupcyjnej (§ 11 OWZ) w wysokości
% Wynagrodzenia.
3)
Powyższe nie ogranicza uprawnienia dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 15. OWZ
1.
2.

W zakresie niekolidującym z postanowieniami paragrafów poprzedzających do Umowy stosuje się Ogólne Warunki Zamówień Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty (OWZ).
Wyłącza się stosowanie następujących postanowień OWZ:

§ 16. Pozostałe
1.
2.

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

Za Grupę Azoty:

Za Kontrahenta:
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i

Ostatnia rubryka wiersza ma opcjonalny charakter i przeznaczona jest dla wpisania informacji o szczególnym statusie Kontrahenta istotnym z punktu
widzenia obowiązków Spółki, jako płatnika podatku; w szczególności wskazanie obcej rezydencji podatkowej.

ii

Osoba właściwa do kontaktów, w tym dokonania powiadomień i innych czynności przewidzianych w ramach realizacji umowy, co nie oznacza osoby
upoważnionej do zawarcia, zmiany, wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy.

iii

Krótkie oznaczenie rodzaju i przedmiotu świadczenia niepieniężnego lub charakteru zobowiązania niepieniężnego, np. „świadczenie usług doradczych w
zakresie …”, „wykonanie dokumentacji projektowej …”, „zobowiązanie do zachowania poufności informacji”, „wykonanie remontu …”, „dostawa …”.

iv

Jeśli umowa nie rodzi obowiązku zapłaty wynagrodzenia należy zaznaczyć opcję „brak”.

v

Zależnie od charakteru wynagrodzenia należy podać łączną kwotę ryczałtową, maksymalną lub szacunkową. W przypadku wynagrodzenia/ceny płatnej
za okresy rozliczeniowe (np. miesięcznie) należy podać wynagrodzenie odnoszące się do jednego okresu rozliczeniowego. Jeśli strony uzgadniają jedynie
stawkę/cenę jednostkową, a ilość/zakres świadczenia nie jest z góry określana lub ograniczana, należy wpisać stawkę/cenę jednostkową, ze wskazaniem
jakiej jednostki dotyczy. W przypadku umów które przewidują inny rodzaj świadczenia pieniężnego (np. czynsz, darowizna) należy odpowiednio wpisać
wysokość tego świadczenia pieniężnego innego rodzaju.
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vi

Oznaczenie rachunku bankowego, na który ma następować zapłata wynagrodzenia.

vii

W przypadku świadczeń obejmujących wydawanie rzeczy należy wskazać uzgodnione miejsce wydania, a jeśli ma zastosowanie: także formułę dostawy
(np. wedle Incoterms), ewentualnie po której stronie leży przewóz i ubezpieczenie.

viii

Należy wyszczególnić (odpowiednio przez zaznaczeniu lub uzupełnienie listy) wszystkie załączniki, w tym powoływane w szczególnych warunkach
umowy. W przypadku ogólnych i szczególnych warunków umowy, należy sprecyzować ich rodzaj, spośród obowiązujących w Spółce.

Rubryki obejmujące warunki nieadekwatne (niewystępujące) do zawieranej umowy, jeśli nie zostaną usunięte przy uzupełnianiu Aktu Umowy, pozostawić
należy niewypełnione
lub przekreślone.
Grupa Azoty S.A. - Dokument Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Dokument sporządzono wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Instrukcji dotyczącej zawierania
i wykonywania umów w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty
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