Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
z siedzibą w Grzybowie, 28-200 Staszów
NIP 866-000-13-69, Regon 830327684, BDO: 000020066
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS Nr 0000185170
Kapitał zakładowy w całości pokryty wynoszący 60 620 090 PLN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą:
„Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych (P4)
w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargowym z aukcją
elektroniczną przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com
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I.

ZAMAWIAJACY:

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie,
28-200 Staszów
NIP 866-000-13-69, Regon 830327684, BDO: 000020066
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS Nr 0000185170;
Kapitał zakładowy w całości pokryty wynoszący 60 620 090 PLN
II.
1.

2.

3.

4.

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na wykonaniu w 2021 roku napraw
głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych (P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu
siarki stopionej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz zgodnie z Dokumentacją
Systemu Utrzymania (DSU) zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu Grupy Azoty „Siarkopol” S.A.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) przeprowadzenie napraw głównych i rewizyjnych podwozi wagonów cystern 4-ro osiowych
typu 418R, 402R, 402RC (1szt.), 431R, do przewozu siarki stopionej bez naprawy walczaka
cysterny i armatury za- i rozładowczej oraz podgrzewaczy – zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego w ilości do 115 szt. – wg wykazu wagonów do naprawy zgodnie z
harmonogramem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ,
b) dostarczenie przez Zamawiającego części i podzespołów wykorzystywanych do napraw
wagonów w ilości wg potrzeb Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”
S.A. w Grzybowie,
c) odnowienie oznakowania i napisów na poszyciu zbiorników,
d) wykonywanie prób hydraulicznych zbiorników hamulcowych wraz z ich odbiorem przez TDT
oraz założenie dokumentacji dozorowej w przypadku wymiany zbiorników,
e) dopuszcza się korektę ilości wagonów przeznaczonych do naprawy po przeprowadzeniu
uzgodnień pomiędzy Stronami,
f) przewóz wagonów do miejsca naprawy oraz z powrotem zapewni Wykonawca,
g) po wykonaniu naprawy Wykonawca wystawi odpowiedni dokument dopuszczający wagon
towarowy do użytkowania oraz kartę gwarancyjną dla poszczególnych wagonów po naprawie
okresowej.
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych cena naprawy (wynagrodzenie
Wykonawcy) wzrośnie o wartość tych prac określonych w załączniku nr 9 do SIWZ – Cennik
wybranych prac przy naprawie okresowej wagonów cystern i Ceny wybranych prac dla
podzespołów dostarczonych luzem.
Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) Zamawiającego zostanie przesłana na adres e-mail, na
życzenie Oferenta, po przekazaniu podpisanego Oświadczenia o poufności w formie oryginału
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dotyczące ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV.

Informacje dotyczące ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 02.01.2021r. do 31.01.2022r.
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VI.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym,
a Oferentami będą przekazywane pisemnie lub e-mailem. Jeżeli Zamawiający lub Oferent będzie
przekazywał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
2. Komisja Przetargowa może poprawić w treści oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki rachunkowe przy obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. Jeżeli
Oferent nie wyrazi pisemnej zgody na poprawienie omyłek w Ofercie w terminie wyznaczonym przez
Komisję, jego oferta podlega odrzuceniu.
VII.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami Zamawiający upoważnia:
1. w sprawach warunków realizacji zamówienia:
1) Dariusz Kapusta - tel. (15) 864 96 95, 726 870 031;
e-mail: dariusz.kapusta@grupaazoty.com;
2) Szymon Bucki - tel. (15) 864 96 90, e-mail: Szymon.Bucki@grupaazoty.com;
2. w sprawach proceduralnych:
1) Agnieszka Przyłucka-Pec - tel. (15) 864 94 46, 602 553 444;
e-mail: Agnieszka.Przylucka-Pec@grupaazoty.com;
3.

Informacje w sprawach technicznych związanych z Platformą Zakupową należy kierować
do działu Helpdesk platformy: kontakt telefoniczny pod nr +48 71 787 35 34;
+48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

VIII.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) Posiadają udokumentowane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe do wykonywania
określonej działalności gospodarczej lub czynności, jeżeli ustawy lub przepisy szczególne
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają ważny Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) upoważniający
do wykonywania napraw P4 i P5.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażającą się wykonywaniem w okresie trzech
lat przed upływem składania ofert, usług o zakresie porównywalnym do zakresu objętego
niniejszym zamówieniem, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie.
4) Posiadają potencjał ekonomiczny, techniczny (specjalistyczny sprzęt techniczny)
i technologię oraz pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia.
5) Sprzęt techniczny stosowany do realizacji zadania powinien spełniać wszelkie normy
dotyczące BHP i ochrony środowiska.
6) Zapoznali się z zakresem przedmiotu zamówienia oraz SIWZ i akceptują warunki w niej
zawarte.
7) Zapoznali się z Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU) Zamawiającego dotyczącą
przedmiotu zamówienia.
8) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9) Nie zalegają w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków wobec
Urzędu Skarbowego.
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10) Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub, co do których
nie ogłoszono upadłości/likwidacji.
11) Posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
12) Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.
13) Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu
składania ofert.
14) Wadium może być wnoszone w następujących formach:
 w pieniądzu,
 w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
 w formie gwarancji bankowej.
15) Kwota wadium wynosi 161 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych
00/100).
16) Obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu oznacza, że wymagana przez Zamawiającego kwota wadium musi
znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego w terminie do dnia
04.11.2020r.
17) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego
nr 95124028031111000032878211 w Banku Pekao S.A. I Oddział w Staszowie. Na przelewie
należy umieścić informację: "WADIUM - Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5)
w ilości 37 szt. i rewizyjnych (P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki
stopionej”.
18) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca w wysokości wpłaconej, bez odsetek.
19) Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy załączyć do oferty lub złożyć
u Zamawiającego w Departamencie Finansowo-Księgowym, w Kasie Spółki przed upływem
terminu składania ofert w godz. 8:00 – 14:00. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba
składająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia na kopii składanych dokumentów.
20) Wadium wniesione w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej w postaci gwarancji
ubezpieczeniowej zapłaty wadium lub gwarancji bankowej zapłaty wadium powinno
obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony
przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
21) W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, gdy agent nie dysponuje
podpisem kwalifikowanym, w złożonym oświadczeniu potwierdzi, że z uwagi na brak
możliwości wystawienia wadium w formie elektronicznej firma wystawia gwarancje
ubezpieczeniowe jedynie w formie pisemnej.
22) Jeżeli oryginał gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium składany w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu
poświadczoną za zgodność z oryginałem.
23) W przypadku przekazywania przez oferenta elektronicznej kopii dokumentu, opatrzenie jej
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
przez
oferenta
jest
równoznaczne
z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
24) Na wniosek Oferenta, którego Oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu,
może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia
wad i usterek.
25) W przypadku składania przez oferenta wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej dokument dotyczący wadium powinien zawierać następujące elementy:
1) nazwę zleceniodawcy (oferenta), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji);
2) kwotę gwarancji;
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3) termin ważności gwarancji;
4) zobowiązanie gwaranta do: bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty wadium
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
 oferent, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie lub
 oferent nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
26) Z wniesienia wadium zwolnione są Spółki Grupy Azoty z większościowym udziałem Spółki
Grupa Azoty S.A.
27) Zwrot wadium dokonywany jest:
a) Oferentowi, którego oferta została wybrana – 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 na poczet
zabezpieczenia,
b) pozostałym Oferentom – w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania
przetargowego, nie później niż z upływem terminu związania Ofertą,
c) wszystkim Oferentom – w terminie 14 dni od dnia unieważnienia postępowania,
d) Oferentowi, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania Ofert w terminie
14 dni od dnia zakończenia lub unieważnienia postępowania,
e) w przypadku zakończenia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert
w terminie 14 dni od dnia zakończenia.
28) Oferent traci wadium, jeżeli:
a) wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania Ofert, chyba że
modyfikacja będzie dokonana na żądanie Zamawiającego,
b) odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego Ofercie,
c) nie wniósł w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
d) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
2. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie
spełniać warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać (każdy z osobna) wykluczeniu z
postępowania, oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt XI SIWZ. Ponadto tacy Oferenci ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3) Oferenci wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów zawierającą w swojej treści
następujące postanowienia:
a) oznaczenie stron,
b) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
c) prawa, obowiązki, uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań
w imieniu wszystkich Oferentów realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna,
a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od
Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Dostawców
realizujących wspólnie umowę),
d) oznaczenie czasu trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia powiększony
o okres rękojmi, niedopuszczalne jest załączanie umowy przedwstępnej ani zawartej
pod warunkiem wygrania przetargu),
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e) określenie sposobu współdziałania Oferentów po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich,
f) potwierdzenie
solidarnej
odpowiedzialności
członków
konsorcjum
wobec
Zamawiającego,
g) sposób ustania konsorcjum.
UWAGA! Umowę konsorcjum, o której mowa powyżej wraz z pełnomocnictwem dla lidera
konsorcjum, Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili
szkodę Spółce lub którejkolwiek ze spółek z Grupy kapitałowej Grupa Azoty, nie wykonując
Zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w Aukcji prowadzonej przez
Spółkę z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie
podpisali/nie wykonali Umowy,
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 z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty,
3) 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 stwierdzone wyrokiem
sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,
4) 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,
5) 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,
6) 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,
7) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
8) Oferentów, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania Ofertą
lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania Ofertą,
9) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
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10) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
IX.

Wymagane warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

X.

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonawstwo przedmiotu zamówienia
w pełnym zakresie.
Wykonawca odpowiada za wszystkie dokumenty, wymagane przepisami zewnętrznymi
i przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne
Siarki „Siarkopol” S.A w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca
i muszą one posiadać wymagane dopuszczenia, atesty i certyfikaty (CE).
Wszystkie wytworzone odpady, powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć i zagospodarować we własnym zakresie i na
własny koszt poza teren Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797), z wyjątkiem złomu stalowego przechodzącego
na własność Zamawiającego tj. zestawy kołowe, wózki wagonowe, zderzaki, resory wózków
wagonowych, zawory Oerlikon.
Wykonawca przystępuje do realizacji przedmiotowych prac dopiero po podpisaniu umowy.
Okres gwarancji na wykonane naprawy – min. 24 m-ce na usługę i wszystkie materiały użyte
podczas realizacji usługi.
Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne
Siarki „Siarkopol” S.A w Grzybowie – Stacja Strzegomek.
Wykonawca zobowiązuje się dbać o racjonalne zużycie energii mającej wpływ na wynik
energetyczny wykorzystywanych zasobów oraz stosowanie ustalonych zasad zapewniających
optymalną efektywność energetyczną.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia jednego z niżej wskazanych zabezpieczeń
należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek:
1) bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie gwarancja bankowa lub
gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę min. 10% wartości netto przedmiotu umowy,
2) kaucja gwarancyjna wniesiona w pieniądzu na kwotę min. 10% wartości netto
przedmiotu umowy.

Tryb postępowania/zasady udzielania zamówienia
1.

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.
2. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargowym z aukcją elektroniczną
z zachowaniem procedur wewnętrznych Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod
adresem https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.
1) Szczegółowe informacje i Instrukcja udziału w postępowaniu na Platformie Zakupowej
Grupy Azoty (w tym aukcji elektronicznej) dostępna będzie w zaproszeniu do
postępowania/aukcji elektronicznej.
2) Udział w organizowanych postępowaniach/aukcjach z wykorzystaniem Platformy
Zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
3) Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji
na Platformie Zakupowej Grupy Azoty.
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

XI.

4) Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie Zakupowej jest bezpłatny.
5) Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie Zakupowej nie są aukcjami
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6) Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w aukcji w terminie
i na warunkach wskazanych w zasadach danej aukcji.
Treść SIWZ może być modyfikowana w toku przetargu, z zastrzeżeniem poszanowania
równych praw wszystkich uczestników postępowania przetargowego.
Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków
zawartych w SIWZ.
Oferent obowiązany jest do zaakceptowania załączonego projektu umowy przygotowanego
przez Zamawiającego lub do wniesienia zastrzeżeń przed terminem złożenia oferty.
Późniejsze zgłaszanie uwag do projektu umowy jest niedopuszczalne.
W pierwszej fazie postępowania ocenie Zamawiającego podlegać będą dokumenty formalne
oraz część techniczna oferty. Dopuszcza się możliwość konsultacji z oferentami dotyczących
rozwiązań organizacyjno – technicznych.
W drugiej części postępowania przeprowadzone zostaną negocjacje warunków realizacji
zadania w tym warunków ekonomicznych w formie aukcji elektronicznej, do której zostaną
zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Zamawiający zastrzega, iż niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej
przeznaczeniem, nie można jej przesyłać i powielać celem wykorzystania niezgodnie
z przeznaczeniem, udostępniać jej osobom trzecim, wykorzystywać do innych celów niż
przeznaczony.
O wyniku postępowania przetargowego wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie
listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie niezwłocznie
po rozstrzygnięciu przetargu. Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nie
stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami.
Wszystkie warunki realizacji zamówienia zostaną potwierdzone w zawartej z Oferentem
Umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych oraz 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.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 12 powyżej, Oferentom, którzy złożyli oferty nie
przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 12 powyżej, Zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ sporządzona według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał, lub kserokopię aktualnego odpisu
z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub CEIDG, (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Oferentów każdy z nich
musi złożyć przedmiotowe dokumenty);
2) pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu;
Strona | 8

3) oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Oferentów oświadczenie może być złożone
przez każdego z Oferentów składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji, jeśli każdy
z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz
w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez
osoby reprezentujące wszystkich Oferentów;
4) wykaz podobnych zrealizowanych usług w ciągu ostatnich trzech lat (Oferenci składający
ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 3 do SIWZ);
5) Oświadczenie o poufności – załącznik Nr 4 do SIWZ;
6) oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – załącznik nr 7 do SIWZ;
7) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej;
8) kalkulację kosztów z podaniem cen ryczałtowych netto za naprawę okresową P4 i P5 1 szt.
wagonu wg załącznika nr 1 do SIWZ;
9) Cennik wybranych prac przy naprawie okresowej wagonów i ceny wybranych prac dla
podzespołów dostarczonych luzem – załącznik nr 9 do SIWZ.
XII.

Opis sposobu przygotowywania oferty.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na pełen zakres przedmiotu zamówienia.
Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do parafowania oferty,
zapisanych stron oferty oraz załączników.
7. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny
sposób parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
i składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub
czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta oraz winny być
sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Oferenta.
10. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane przez
osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezależnie od powyższego dokumenty złożone
w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone
parafą z imienną pieczątką.
11. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi
zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SIWZ.
12. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione
w niniejszej SIWZ.
XIII.

Kryterium oceny ofert.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:



Cena
Gwarancja

- 90%
- 10%
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Ocena w kryterium „cena” zostanie dokonana według wzoru:
C=

najniższa cena oferty spośród rozpatrywanych /PLN/
---------------------------------------------------------------------- x 90 % x 100 pkt
cena oferty badanej /PLN/

Ocena w kryterium „gwarancja” zostanie dokonana według wzoru:
G=

okres gwarancji badanej*
---------------------------------------------------------------------- x 10 % x 100 pkt
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

* zgodnie z pkt. IX 6) SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach.
XIV.

Udział w realizacji zamówienia podwykonawców:

Pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, dopuszcza się udział w realizacji
zamówienia podwykonawców. W tym przypadku należy dołączyć listę podwykonawców z zakresem
podwykonawstwa oraz dokumentami uprawniającymi do realizacji danego zakresu zadania.
XV.

Składanie ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej.
1. Oferta elektroniczna:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej, pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ do dnia 05.11.2020r. do godz. 15.00.
2. Oferty otrzymane po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.
XVI. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
Termin przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie określony w zaproszeniu do udziału
w aukcji.
XVII. Wybór ofert
1. Oferty zostaną zweryfikowane pod kątem spełnienia wymogów określonych w SIWZ.
2. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów Oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty
w wyznaczonym terminie.
3. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Na podstawie wyników aukcji elektronicznej oraz przesłanych ofert ostatecznych Zamawiający
wybierze oferenta, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotowego zamówienia.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans
wszystkich kryteriów oceny ofert. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki
sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z najniższą
ceną.
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7. 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.
8. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
9. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany o miejscu i dacie podpisania
umowy. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany i negocjacji niektórych zapisów umowy
na etapie jej zawierania.
XVIII. Związanie ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. 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.
XIX. Warunki płatności:
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury VAT
wystawionej na podstawie protokołu odbioru wagonu po naprawie. W sytuacji, gdy w ramach
jednej partii przekazanych zostanie więcej niż jeden wagon, to podstawę wystawienia faktury za
naprawę danej partii stanowić będzie protokół zbiorczy odbioru wagonów po naprawie.
Preferowany przez Zamawiającego termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty złożenia
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
XX.

Dodatkowe zastrzeżenia:

1. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. zastrzega prawo do:
 swobodnego wyboru oferty,
 niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia bez
podania przyczyny,
 odwołania postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania
ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny,
 zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia określonych w SIWZ w każdym
czasie,
 prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami,
 zapewnienia przestrzegania zasad etyki w biznesie. W tym celu Zamawiający może w każdej
chwili zażądać od Oferentów oświadczeń o warunkach, na jakich zatrudnieni są pracownicy
Oferenta, a także czy nie są oni dyskryminowani,
 żądania od Oferenta dokumentów potwierdzających gospodarowanie odpadami zgodnie
z obowiązującym prawem,
 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia bez
dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
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XXI. Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (wzór)
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia
Załącznik Nr 3 - Wykaz podobnych zrealizowanych usług/dostaw w ciągu ostatnich trzech lat
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o poufności.
Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna dla Oferentów
Załącznik Nr 6 – Klauzula dotycząca ograniczenia prawa do informacji publicznej
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
Załącznik Nr 8 – Wykaz wagonów do naprawy zgodnie z harmonogramem
Załącznik Nr 9 – Cennik wybranych prac przy naprawie okresowej wagonów cystern i Ceny
wybranych prac dla podzespołów dostarczonych luzem
Załącznik Nr 10 – Projekt umowy

Elektronicznie

przez
Magdalen podpisany
Magdalena Gondek
Data: 2020.10.22
a Gondek 14:40:08 +02'00'
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Elektronicznie podpisany

Agnieszka.P przez
Agnieszka.Przylucka-Pec
2020.10.22 14:21:58
rzylucka-Pec Data:
+02'00'

Renata.
Orzelska

Elektronicznie podpisany
przez Renata.Orzelska
DN: cn=Renata.Orzelska,
email=renata.orzelska@g
rupaazoty.com
Data: 2020.10.22 14:29:50
+02'00'

Załącznik Nr 1
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych
(P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

OFERTA
DANE OFERENTA(TÓW): Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
L.p.

Dane Oferenta (tów)

Adres(y) Oferenta (tów),NIP, REGON

Osoba do kontaktu, z którą należy się kontaktować w sprawie zamówienia:
…………………………………………………….tel.:……………………………………………………………………………………………………….
faks:………………………………………………………………………….. e-mail: …………………………………………………………………..
Oferujemy wykonanie zadania pn.: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt.
i rewizyjnych (P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”, zgodnie
z zakresem prac, wymaganiami i zasadami określonymi w SIWZ, na poniższych warunkach:
1. Koszty zadania:
Lp.
Rodzaj naprawy okresowej

1.

Naprawa główna (P5) wagonu do
przewozu siarki typu 402R, 418R i 431R
wraz z kosztem transportu „do” i „z”
zakładu naprawczego

Cena ryczałt netto/szt.
…………………………………………zł
Termin realizacji – ………… dni roboczych dla partii
do ……………… wagonów
Gwarancja na wykonaną naprawę ……… miesiące/y

2.

Naprawa rewizyjna (P4) wagonu do
przewozu siarki typu 402R, 402RC, 418R
i 431R wraz z kosztem transportu „do”
i „z” zakładu naprawczego

…………………………………………zł
Termin realizacji – ………… dni roboczych dla partii
do ……………… wagonów
Gwarancja na wykonaną naprawę ……… miesiące/y

 stawka podatku Vat ………………………………………
(Podane ceny obejmują wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia).

2.

Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Oferenta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(kaucja gwarancyjna, gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa)

3.
4.
5.
6.
7.

Warunki płatności (preferowany przez Zamawiającego termin płatności wynosi 30 dni):
…………………………………………………………………
Okres gwarancji (min. 24 m-cy): ……………………………………………………
Termin wykonania zamówienia: ………………………………………………
Potwierdzamy 60- dniową ważność oferty.
Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić następującym
podwykonawcom: ………………………………………………………………………………………………………………………………..,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz projektem umowy i uznajemy się za związanych
określonymi w tych dokumentach wymaganiami i zasadami postępowania.
9. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty
oraz wykonania zamówienia w sposób należyty.
10. Załączniki do oferty:
- wykaz robót dodatkowych – „Cennik wybranych prac przy naprawie okresowej wagonów cystern i
ceny wybranych prac dla podzespołów dostarczonych luzem” wraz z przedstawionymi cenami wg
załącznika nr 9 do SIWZ, będącego załącznikiem do oferty,
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………

Miejscowość i data ………………………………
* Niepotrzebne usunąć.

……………………………………………………………………………
podpis i pieczęć osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta
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Załącznik Nr 2
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych
(P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

Oświadczenie Oferenta

............................................................................................................................
/nazwa (firmy) i adres Oferenta/

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:
„Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych (P4) w ilości 78 szt.
podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”
i nie podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów, gdyż nie należę do:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

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;
Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
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;
Oferentów, których prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
spółki jawnej, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
spółki partnerskiej, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
osoby prawnej, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Ponadto oświadczam(-y), że:
a) zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dla oferentów stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ;
b) zobowiązujemy się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom,
których dane osobowe przekazujemy Spółkom Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. w oparciu
o postanowienia tejże klauzuli;
c) zapoznaliśmy się z klauzulą dotyczącą ograniczenia prawa do informacji publicznej stanowiącą
załącznik nr 6 do SIWZ;
d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w oparciu o pkt. VIII 3 SIWZ;
e) posiadamy uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności w zakresie realizacji
przedmiotowego zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

posiadamy ważny Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) upoważniający do
wykonywania napraw P4 i P5;
dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia w sposób należyty;
znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
akceptujemy projekt Umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ,
posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej;
spełniamy warunki określone w SIWZ.

...........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………..
podpis osoby/osób upoważnionej/ych
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Załącznik Nr 3
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych
(P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

......................................
Nazwa (firma) i adres Oferenta

Wykaz podobnych zrealizowanych usług/dostaw
w ciągu ostatnich 3 lat
Lp.

Nazwa (firma)
i adres
Zamawiającego

………………………………………………
miejscowość i data

Zakres usługi

Wartość usługi

……………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/ych
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Załącznik Nr 4
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych
(P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI
Do postępowania nr ………………………………..

Zamawiający:
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dalej „Grupa Azoty Siarkopol
S.A.”)

Oferent:
Lp.

Nazwa Oferenta(ów)

Adres Oferenta(ów)

1.

…

KLAUZULA POUFNOŚCI
1.

2.

3.
4.

Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż wszelkie informacje przekazane mu przez
Grupę Azoty Siarkopol S.A. w celu przygotowania oferty do postępowania o udzielenie zamówienia
są
informacjami
stanowiącymi
tajemnicę
Grupy
Azoty,
Siarkopol
S.A.
a w szczególności: dokumentację techniczną, technologiczną i projektową, przedmiar robót,
a także jakiekolwiek inne przekazane przez Grupę Azoty Siarkopol S.A. informacje o charakterze
technicznym, technologicznym, finansowym, ekonomicznym, marketingowym, środowiskowym,
organizacyjnym i jakimkolwiek innym – bez względu na ich formalną nazwę (projekty, raporty,
analizy, opracowania itp.).
Oferent zobowiązuje się, iż ww. informacje będzie utrzymywał w ścisłej tajemnicy i nie ujawni ich
jakimkolwiek osobom trzecim poza swoimi pracownikami, doradcami czy podwykonawcami,
którym ujawnienie w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty w ramach opisanego wyżej
przetargu, jest konieczne.
Oferent zapewnia przy tym, że odbierze od osób, o których mowa wyżej, pisemne zobowiązanie
do zachowania w poufności na warunkach przewidzianych niniejszym dokumentem. Oferent,
na podstawie art. 391 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
1025 ze zm.) (dalej: „Kodeks cywilny”), gwarantuje zachowanie w poufności ww. informacji przez
swoich pracowników, doradców oraz podwykonawców.
Oferent zapewnia, że uzyskane informacje nie zostaną wykorzystane do jakiegokolwiek innego
celu, niż przygotowanie oferty i realizacji Zamówienia w ramach opisanego wyżej przetargu.
Jeżeli Oferent nie złoży oferty lub jeżeli złożona przez niego oferta nie zostanie przyjęta przez
Grupę Azoty Siarkopol S.A., Oferent zobowiązuje się – na żądanie Grupy Azoty Siarkopol S.A.–
zwrócić bezzwłocznie wszystkie dokumenty, w tym także ich kopie. Dokumenty przepisywane
zostaną zniszczone, o czym Oferent pisemnie zawiadomi Grupę Azoty Siarkopol S.A.
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5.

6.

7.

8.

9.

Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że przekazane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Grupa Azoty Siarkopol S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 419 ze zm.), której przekazanie,
ujawnienie lub wykorzystanie stanowi, w myśl tej ustawy, czyn nieuczciwej konkurencji.
Za każdy przypadek naruszenia przez Oferenta i/lub jego pracowników, i/lub doradców,
i/lub podwykonawców niniejszego zobowiązania do zachowania w poufności, Oferent zobowiązany
będzie zapłacić Grupie Azoty Siarkopol S.A., na pisemne żądanie, karę umowną
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100). Jeśli szkoda poniesiona przez
Grupę Azoty Siarkopol S.A. w związku z naruszeniem niniejszego zobowiązania przewyższy
wysokość zastrzeżonej kary umownej, Grupa Azoty Siarkopol S.A. będzie dochodzić, na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
Wszystkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego zobowiązania będą
rozpatrywane zgodnie z prawem polskim, przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Grupę Azoty Siarkopol S.A.
Niniejsze zobowiązanie jest nieograniczone w czasie, i obowiązuje zarówno w okresie
przygotowywania Oferty, jak i przez czas nieokreślony po dokonaniu przez Grupę Azoty Siarkopol
S.A. wyboru Oferty i podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, niezależnie
do tego czy umowa ta zostanie podpisana z Oferentem.
Niniejszy dokument sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Grupa Azoty Siarkopol S.A., a drugi Oferent.

PODPIS(Y):

Lp.

Nazwisko i imię osoby

Podpis osoby(osób)

(osób) upoważnionej(ych)

upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej

do podpisania

Nazwa(y)

oferty w imieniu

niniejszej oferty

Pieczęć

Miejscowość

Oferenta(ów)

Oferenta (ów)

w imieniu

Oferenta (ów)

i data

Oferent(ów)

1.

...
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Załącznik Nr 5
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych
(P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla oferentów
1

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

spółka z grupy kapitałowej – Grupa Azoty („Grupa Azoty”) samodzielnie wysyłająca
zapytanie ofertowe, prowadząca postępowanie przetargowe lub inne postępowanie
mające na celu wyłonienie dostawcy lub kontrahenta (łącznie „Postępowanie”), w tym
z wykorzystaniem elektronicznej platformy zakupowej i przetargowej Logintrade
(„Platforma”) służącej prowadzeniu Postępowania,
– jako samodzielny administrator danych osobowych zebranych w ramach
Postępowania;

b)

dwie lub więcej spółek z Grupy Azoty wspólnie prowadzących Postępowanie - jako
współadministratorzy danych osobowych zebranych w ramach Postępowania;

c)

wszystkie spółki z Grupy Azoty – jako współadministratorzy danych kontaktowych,
podanych przy rejestracji na Platformie.

Spółki z Grupy Azoty (łącznie „Spółki” lub „my”), jak również dane kontaktowe właściwych
inspektorów ochrony danych, wymienione są w Załączniku nr 1.
W przypadkach, o których mowa w punkcie a) i b) powyżej, administratorem lub
współadministratorami będą w każdym przypadku Spółka lub Spółki z Grupy Azoty, które
prowadzą dane Postępowanie.
W przypadku, o którym mowa w punkcie c) powyżej, współadministratorami będą wszystkie
Spółki z Grupy Azoty, wymienione w Załączniku nr 1.
W niniejszej klauzuli informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a
także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na właściwy dla danej
Spółki adres e-mail wskazane w Załączniku nr 1.

2

Zakres informacji
W niniejszej klauzuli Spółki informują o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych
na terenie Polski w odniesieniu do osób zarejestrowanych na Platformie, a także:
a)

osób fizycznych prowadzących działalność
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;

b)

pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników, podwykonawców
lub reprezentantów podmiotów innych niż osoby fizyczne, ubiegających się
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu lub będącymi podwykonawcami takich
podmiotów;

c)

innych osób, których dane przetwarzamy w celach weryfikacji złożonych ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (łącznie „Państwo” lub
„Oferenci”).

gospodarczą,

ubiegających

się
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3

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

3.1

Dane podawane przez Kontrahentów
W związku z rejestracją na Platformie lub prowadzeniem Postępowania możemy
przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,
b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer
PESEL),
c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
d) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną
funkcję,
e) posiadane doświadczenie lub uprawnienia;
f)

inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych
w danym Postępowaniu, w tym w szczególności specyficzne numery
identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer
legitymacji służbowej lub zawodowej, numer rachunku bankowego, tytuł
zawodowy, wykształcenie).

Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów
rejestracji na Platformie lub prowadzenia Postępowania oraz innych działań prowadzących
do zawarcia umowy pomiędzy Oferentem a Spółką lub Spółkami. W przypadku, gdy
Postępowanie nie prowadzi do zawarcia przez Państwa umowy bezpośrednio ze Spółką,
podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być
niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np., gdy są
Państwo podwykonawcą Oferenta).
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rejestracji na Platformie lub
uczestniczenia w Postępowaniu.

3.2

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

4

Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

4.1

Podstawy prawne przetwarzania danych
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Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec
Państwa, jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub
Spółkami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art.
6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych osób prowadzących działalność
gospodarczą, z którymi Spółki mogą zawrzeć umowę;
c) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków
prawnych lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w
zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji
na podstawie przepisów prawa;
d) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółek lub
strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa
i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na
tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym
uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

Takimi uzasadnionymi interesami są:

4.2

I.

weryfikacja złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału
w Postępowaniu;

II.

umożliwienie Spółkom kontaktu z Oferentami;

III.

weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości
wykorzystania informacji w innych Postępowaniach (tworzenie bazy
dostawców) prowadzonych przez Spółki z Grupy Azoty;

IV.

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

V.

zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;

VI.

prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Grupie Azoty;

VII.

ustalanie lub dochodzenie przez Spółki prowadzące Postępowanie roszczeń
cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona
przed takimi roszczeniami;

VIII.

weryfikacja Oferentów w publicznych rejestrach.

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

Okres przetwarzania

Korzystanie przez Spółki z danych kontaktowych
Do momentu wyrejestrowania z Platformy
podanych przy rejestracji na Platformie
Obsługa Postępowania

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

Okres wskazany we właściwych przepisach
prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółki:
a) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w
ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez
odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj., co do zasady nie dłużej niż
przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia oraz
b) w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia
dofinansowania ze środków publicznych - przez odpowiednie okresy wskazane
w umowach oraz we właściwych przepisach regulujących udzielanie
dofinansowania, – co do zasady są to okresy 5-letnie.

5

Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

5.1

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

5.2

a)

współadministrowania danymi kontaktowymi Oferentów podanymi przy rejestracji
na Platformie;

b)

prowadzenia Postępowania przez dwie lub więcej Spółek współadministrujących
danymi;

c)

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

d)

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

Przekazywanie danych osobowych poza Grupę Azoty
Dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Grupy Azoty. Takimi odbiorcami są:
a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak:
I. podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
II. podmioty świadczące usługi przygotowywania oraz wysyłki korespondencji;
III. podmioty świadczące usługi w zakresie weryfikacji ofert.

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa
dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w
jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki i nie będzie wykracza
poza zakres celów wskazanych w pkt 4. Spółki mają kontrolę nad działaniem takich
podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
b) inni administratorzy danych osobowych, tacy jak:
I. podmioty udzielające
publicznych;

lub

rozliczające

dofinansowania

ze

środków
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II. dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
III. podmioty prowadzące działalność doradczą,
działalność audytorską oraz kancelarie prawne;

podmioty

prowadzące

c) inne osoby w ramach organizacji danego Oferenta lub podwykonawcy;
d) operator Platformy.

6

Prawa przysługujące Oferenta i korzystanie z nich

6.1

Przysługujące prawa
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Spółki. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są
nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób
określony w punkcie 6.2 poniżej. Spółki niezwłocznie skorygują takie informacje.
Ponadto, mają Państwo prawo do:
a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółki uzyskają taką zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy
zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych
przepisami RODO;
c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach
określonych przepisami RODO;
d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją –
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie
dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych
interesów Spółek lub strony trzeciej;
e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółkom
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu
maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do
innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółek i z
zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

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

6.2

Korzystanie z przysługujących Państwu praw
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą poczty
elektronicznej na właściwej spółki, wskazany w Załączniku nr 1 lub wysłać zgłoszenie w
formie pisemnej pod adres korespondencyjny wskazany w tym załączniku z dopiskiem –
„Ochrona danych – oferenci”.
Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółki przetwarzają Państwa
dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy
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wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu
danych kontaktowych podanych powyżej.
Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółek, istnieje również możliwość
złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo
prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na
Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych
osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania
poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

7

Aktualizacje klauzuli informacyjnej
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu [08.11.2018 r.] i może podlegać dalszym
zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych
zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli,
które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem
odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach
z Oferentami.

8

Spółki z Grupy Azoty przetwarzające dane osobowe dla celów obsługi Postępowań

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa spółki
Grupa Azoty S.A. z siedzibą w
Tarnowie

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

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

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

Adres spółki

Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych /
Administratora danych

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

iod.tarnow@grupaazoty.com

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

iod.tarnow@grupaazoty.com

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

iod.koltar@grupaazoty.com

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

iod.zak@grupaazoty.com

5.

ZAKSA S.A.

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

iod@zaksa.pl

6.

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

Staszów, 28-200, Grzybów

iod.siarkopol@grupaazoty.com

7.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

„Police” S.A. z siedzibą w Policach
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8.

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

iod.@policeserwis.com

9.

„KONCEPT” sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

mateusz.jakobsze@patcom.pl

10.

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

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

lkaczmarek@transtech.pl

11.

„Supra” Agrochemia sp. z o.o.

Wrocław, 51-501, ul. Monopolowa 6

supra@gasupra.pl

12.

„PDH Polska” S.A.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

ado@pdhpolska.eu

13.

Zarząd Morskiego Portu Police sp. z
o.o.

ochronadanych@portpolice.pl
Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

14.

INFRAPARK Police S.A. w likwidacji

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

grazyna.walz@grupaazoty.com

15.

„KEMIPOL” sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

amodrzejewska@kemipol.com.pl

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

iod.pkch@grupaazoty.com

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

iod.automatyka@grupaazoty.com

16.

17.

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

18.

Grupa Azoty PROREM sp. z o.o.

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

iod.prorem@grupaazoty.com

19.

Grupa Azoty „Compounding” sp. z

Tarnów, 33-101, ul. Chemiczna 118

iod.tarnow@grupaazoty.com

o.o. z siedzibą w Tarnowie

20.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe

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

iod.pulawy@grupaazoty.com

„Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
21.

Agrochem Puławy” sp. z o.o.

Człuchów, 77-300, ul. Mickiewicza 5

czluchow@agrochem.com.pl

22.

Elektrownia Puławy sp. z o.o.

Puławy, 24-100, ul. Komunalna 24

kontakt@elektrownia.pulawy.pl

23.

SCF Natural sp. z o.o.

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

biuro@scfnatural.pl

Gdańskie Zakłady Nawozów
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24.

Fosforowych „FOSFORY” sp. z o.o.

Gdańsk, 80-550, ul. Kujawska 2

dpo@fosfory.pl

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

stozap@interia.pl

25.

STO-ZAP sp. z o.o.

26.

REMZAP sp. z o.o.

Puławy, 24-110, ul. Ignacego Mościckiego 12

odo@remzap.pl

27.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów, 41-503, ul. Gabriela Narutowicza 15

iod@azotychorzow.pl

28.

PROZAP sp. z o.o.

29.

„Bałtycka Baza Masowa” sp. z o.o.

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

Gdynia, 81-341, ul. Węglowa 3

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa
30.

Chemicznego sp. z o.o.
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

31.

prozap@prozap.com.pl

bbm@bbm.gdynia.pl
iod.jrch@grupaazoty.com

Tarnów, 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8
Forster Straße 72 D-03172 Guben
Germany

dr.manfred.braun@t-online.de
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Załącznik Nr 6
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych
(P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

KLAUZULA
dotycząca ograniczenia prawa do informacji publicznej
Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą w Grzybowie, 28200 Staszów (KRS: 0000185170, NIP: 8660001369, REGON: 83032768400000) działając w trybie art. 5
ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że wszystkie
informacje przekazywane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie w 2021
roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych (P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do
przewozu siarki stopionej” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym prawo do
informacji publicznej w zakresie dotyczącym tajemnicy przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2
Ustawy o dostępie do informacji publicznej, podlega ograniczeniu.
Zgodnie zaś z art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez „tajemnicę
przedsiębiorstwa” rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu
i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich
w poufności.
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Załącznik Nr 7
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych
(P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

OŚWIADCZENIE
w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniom nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych, działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(dane identyfikujące przedsiębiorcę)

oświadczamy, iż w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 2014.06.26) posiadamy status:



dużego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 250 pracowników lub
którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR i roczna suma bilansowa przekracza 43
miliony EUR.)



średniego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i
którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.)



małego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.)



mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.)

Jednocześnie oświadczamy, iż ustalenie statutu przedsiębiorstwa nastąpiło w myśl przepisów art. 2 pkt
24 oraz Załącznika nr 1 art. 3 ww. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca
2014 r.
W przypadku zmiany statusu przedsiębiorstwa zobowiązujemy się do aktualizacji niniejszego
oświadczenia w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany.

……………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji)
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Załącznik Nr 8
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych
(P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

Wykaz wagonów do naprawy zgodnie z harmonogramem
Wykaz wagonów cystern do przewozu siarki
przeznaczonych do naprawy P4 w 2021r.
Razem : 78 szt.
Lp.

Kod

Numer
wagonu

Typ

Nr fabryczny
wagonu

Rok bud.
Wagonu

Data następnej
naprawy
okresowej

Rodz.
nast. Napr.

Uwagi

STYCZEŃ

1

3351

7888773-3

431R

250

1977

2021-01-10

P4(2)

2

8451

7877649-6

418R

350

1971

2021-01-20

P4(1)

3

3351

7888692-5

431R

32

1977

2021-01-20

P4(2)

4

3351

7888712-1

431R

30

1977

2021-01-20

P4(2)

5

8451

7874949-3

402RC

195

2012

2021-01-27

P4(2)

LUTY
6
7

3351
3351

7888747-7
7888679-2

431R
431R

220

1977

2021-02-23

P4(2)

006

1977

2021-02-28

P4(1)

MARZEC
8

8451

7877956-5

418R

158

1973

2021-03-15

P4(2)

9

3351

7877633-2

418R

155

1974

2021-03-24

P4(1)

10

3351

7888685-9

431R

012

1977

2021-03-24

P4(2)

11

3351

7888771-7

431R

248

1977

2021-03-24

P4(2)

12

3351

7884720-8

402R

17

1969

2021-03-31

P4(2)

KWIECIEŃ
13

3351

7888609-9

402R

048

1972

2021-04-18

P4(2)

14

8451

7888695-6

431R

244

1977

2021-04-18

P4(1)

MAJ
15

3351

7888761-8

431R

225

1977

2021-05-30

P4(2)

16

8451

7888763-2

431R

235

1977

2021-05-30

P4(1)

17

3351

7877648-0

418R

131

1974

2021-05-31

P4(2)

CZERWIEC
18

16

1977

2021-06-08

P4(2)

431R

040

1977

2021-06-14

P4(2)

7888725-2

431R

055

1977

2021-06-14

P4(2)

8451

7888705-3

431R

48

1977

2021-06-22

P4(2)

22

3351

7888722-0

431R

054

1977

2021-06-27

P4(1)

23

8451

7888752-5

431R

210

1977

2021-06-30

P4(1)

2021-07-06

P4(1)

3351

7888702-2

19

8351

7888714-6

20

8351

21

431R

LIPIEC
24

3351

7883988-2

418R

034

1974
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Lp.

Kod

Numer
wagonu

Typ

Nr fabryczny
wagonu

Rok bud.
Wagonu

Data następnej
naprawy
okresowej

Rodz.
nast. Napr.

25

3351

7877661-3

418R

184

1974

2021-07-10

P4(1)

26

8451

7888704-6

431R

014

1977

2021-07-11

P4(2)

27

3351

7888698-2

431R

024

1977

2021-07-14

P4(1)

28

8451

7876313-0

418R

231

1973

2021-07-19

P4(2)

29

8351

7876629-0

418R

100

1974

2021-07-19

P4(1)

30

3351

7888699-0

431R

44

1977

2021-07-20

P4(2)

31

8351

7888721-1

431R

052

1977

2021-07-28

P4(1)

32

8451

7888768-1

431R

239

1977

2021-07-28

P4(1)

2021-07-31

P4(2)

33

3351

7877567-2

418R

080

1974

34

3351

7877579-7

418R

015

1974

2021-07-31

P4(1)

35

8451

7877541-5

402R

062

1972

2021-07-31

P4(1)

36

3351

7884751-3

402R

20/50

1969

2021-07-31

P4(1)

37

8451

7884850-1

402R

182

1969

2021-07-31

P4(1)

38

3351

7888723-8

431R

046

1977

2021-07-31

P4(1)

Uwagi

SIERPIEŃ
39

046

1974

2021-08-11

P4(2)

402R

328

1985

2021-08-11

P4(1)

7888762-6

431R

234

1977

2021-08-11

P4(2)

8351

7876315-6

418R

238

1973

2021-08-17

P4(1)

43

8451

7877642-1

418R

134

1974

2021-08-17

P4(1)

44

3351

7888590-1

402R

027

1972

2021-08-22

P4(1)

45

3351

7884900-6

402R

240

1970

2021-08-24

P4(1)

46

8451

7581325-0

402R

064

1967

2021-08-31

P4(1)

47

8451

7884698-4

402R

002

1972

2021-08-31

P4(2)

678

1977

2021-08-31

P4(1)

3351

7877526-8

40

3351

7884816-4

41

3351

42

48

8451

7888737-6

418R

431R

WRZESIEŃ
49

8351

7888731-0

431R

058

1977

2021-09-08

P4(2)

50

8451

7888744-2

431R

074

1977

2021-09-08

P4(1)

51

8451

7582794-6

402R

146

1970

2021-09-13

P4(1)

52

3351

7888743-6

431R

75

1977

2021-09-15

P4(2)

53

8351

7888649-4

402R

229

1970

2021-09-18

P4(1)

54

8451

7876645-5

418R

136

1983

2021-09-25

P4(2)

2021-09-25

P4(1)

2021-09-26

P4(1)

55

3351

7884869-3

402R

202

1970

56

3351

7888772-5

431R

246

1977

PAŹDZIERNIK
57

3351

7877613-4

418R

128

1974

2021-10-11

P4(1)

58

3351

7877655-5

418R

01

1974

2021-10-11

P4(1)

59

3351

7885092-1

402R

301

1972

2021-10-11

P4(1)

60

3351

7876333-0

418R

262

1973

2021-10-12

P4(2)

61

3351

7884906-3

402R

293

1969

2021-10-13

P4(1)

2021-10-23

P4(1)

2021-10-23

P4(1)

62

8451

7884765-1

402R

239

1969

63

8451

7888756-6

431R

228

1977
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Lp.

Kod

Numer
wagonu

Typ

Nr fabryczny
wagonu

Rok bud.
Wagonu

Data następnej
naprawy
okresowej

Rodz.
nast. Napr.

64

3351

7884501-2

402R

144020/23

1967

2021-10-30

P4(1)

65

8351

7884885-8

402R

221

1969

2021-10-30

P4(2)

66

3351

7888739-4

431R

71

1977

2021-10-30

P4(1)

Uwagi

LISTOPAD
67

8351

7883700-0

402R

224

1970

2021-11-08

P4(2)

68

3351

7877641-5

402R

185

1984

2021-11-17

P4(1)

69

8351

7884996-3

402R

195

1970

2021-11-21

P4(1)

70

8451

7888700-4

431R

023

1977

2021-11-21

P4(1)

144020/37

1985

2021-11-24

P4(2)

71

8351

7884870-0

402R

GRUDZIEŃ
72

3351

7876287-8

418R

213

1975

2021-12-06

P4(2)

73

3351

7884569-9

402R

010

1971

2021-12-14

P4(2)

74

3351

7877510-2

418R

009

1974

2021-12-18

P4(1)

75

3351

7876211-8

402R

158

1973

2021-12-18

P4(1)

76

8451

7888691-5

431R

28

1977

2021-12-22

P4(1)

77

8351

7876398-2

418R

325

1973

2021-12-29

P4(1)

049

1977

2021-12-29

P4(1)

78

8351

7888715-3

431R

Wykaz wagonów cystern do przewozu siarki
przeznaczonych do naprawy P5 w 2021r.
Razem : 37 szt.
Lp.

Kod

Numer
wagonu

Typ

Nr fabryczny
wagonu

Rok bud.
Wagonu

Data następnej
naprawy
okresowej

Rodz.
nast. Napr.

Uwagi

STYCZEŃ
1

8451

7888703-8

431R

037

1977

2021-01-27

P5

2

8451

7888748-3

431R

221

1977

2021-01-27

P5

LUTY
3

8451

7876237-1

418R

169

1974

2021-02-23

P5

4

3351

7888749-3

431R

222

1977

2021-02-28

P5

MARZEC
5

3351

7884952-7

402R

024

1972

2021-03-10

P5

6

3351

7877955-9

418R

218

1972

2021-03-29

P5

104

1972

2021-03-31

P5

7

8451

7884943-4

402R

MAJ
8

3351

7884631-7

402R

012

1970

2021-05-22

P5

9

8451

7888729-3

431R

63

1977

2021-05-22

P5

10

3351

7888728-7

431R

59

1977

2021-05-31

P5

CZERWIEC
11

3351

7888711-3

431R

041

1977

2021-06-19

P5

12

3351

7876341-3

418R

273

1973

2021-06-30

P5

110

1974

2021-06-30

P5

13

3351

7877611-8

418R
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Lp.

Kod

Numer
wagonu

Typ

Nr fabryczny
wagonu

Rok bud.
Wagonu

Data następnej
naprawy
okresowej

Rodz.
nast. Napr.

Uwagi

LIPIEC
14

3351

7877660-5

418R

177

1974

2021-07-14

P5

15

3351

7888706-3

431R

21

1977

2021-07-21

P5

16

3351

7888610-7

402R

029

1972

2021-07-24

P5

17

3351

7883990-8

418R

117

1974

2021-07-28

P5

18

8451

7888758-2

431R

236

1977

2021-07-28

P5

SIERPIEŃ
19
20

8451
3351

7888765-7
7883989-0

431R
418R

241

1977

2021-08-11

P5

103

1974

2021-08-24

P5

WRZESIEŃ
21

8451

7877501-9

418R

18

1970

2021-09-08

P5

22

8351

7876400-6

418R

331

1983

2021-09-30

P5

23

8351

7884756-1

402R

2280

1969

2021-09-30

P5

24

8451

7888767-3

431R

240

1977

2021-09-30

P5

PAŹDZIERNIK
25

026

1977

2021-10-11

P5

431R

29

1977

2021-10-23

P5

7888708-8

431R

019

1977

2021-10-30

P5

8451

7888536-2

402R

185

1971

2021-10-31

P5

3351

7888701-4

431R

025

1977

2021-10-31

P5

8451

7888738-4

26

3351

7888682-6

27

8351

28
29

431R

LISTOPAD
30

3351

7888753-5

431R

229

1977

2021-11-13

P5

31

8451

7877594-4

418R

105

1974

2021-11-17

P5

32

8351

7885008-6

402R

232

1972

2021-11-24

P5

189

1974

2021-11-30

P5

33

3351

7876444-5

418R

GRUDZIEŃ
34

3351

7888665-1

402R

234

1972

2021-12-13

P5

35

3351

7888544-8

402R

323

1971

2021-12-18

P5

36

8351

7877953-3

402R

43

1972

2021-12-22

P5

37

3351

7888696-6

431R

18

1977

2021-12-22

P5
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Załącznik Nr 9
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych
(P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

Cennik wybranych prac przy naprawie okresowej wagonów cystern
i Ceny wybranych prac dla podzespołów dostarczonych luzem
Cennik wybranych prac przy naprawie okresowej wagonów cystern
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nazwa

ilość

Obręczowanie zestawów kołowych
Wymiana łożyska NJ lub NJP zestawu kołowego
Wymiana czołownicy
Wymiana ukośnicy
Wymiana tarczy zderzaka
Wymiana płyty podzderzakowej
Wymiana obwodziny
Wymiana poprzecznic
Wymiana haka cięgła
Wymiana sprzęgu śrubowego
Wymiana kurka końcowego z zapadką
Wymiana sprzęgu powietrznego
Wymiana resora na regenerowany
Wymiana blachy podestu dolnego
Wymiana stopnia
Wymiana kosza na listy
Wymiana zbiornika hamulcowego 88l
Wymiana zbiornika 15l
Wymiana zaworu odcinającego
Wymiana urządzenia przestawczego próż-ład
Wymiana belki głównej
Wymiana gniazda czopa skrętu
Wymiana czopa skrętu
Przetarczowanie zestawów monoblokowych
Naprawa czopów zestawu kołowego z założeniem
pierścieni podwymiarowych NJ lub NJP (118,119,129)
Dyskwalifikacja zestawu kołowego i odstąpienie od
naprawy
Wykonanie podkładki pod czopy skrętu
Wymiana 1 szt. amortyzatora aparatu cięgłowego 415Z
Wymiana aparatu cięgłowego 415Z
Wymiana płyty oporowej aparatu cięgłowego
Wymiana sprężyny 401 Ka aparatu cięgłowego
Wymiana odcinka przewodu głównego 5/4”
Wymiana wkładu elastomerowego zderzaka (wstępnego)
Wymiana wkładu elastomerowego zderzaka
(zasadniczego)
Wymiana wkładu gumowego zderzaka
Wymiana zderzaka gumowego 75
Wymiana zderzaka gumowego 105
Wymiana zderzaka elastomerowego
Wymiana wspornika hamulca ręcznego
Wymiana pierścienia oporowego maźnicy
Wymiana blachy pomiędzy belkami głównymi.

zestaw
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1mb
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1m2
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1mb
szt.
szt.
zestaw

Cena netto
/zł/

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
mb
szt.
szt.
kpl
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1m2
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Ceny wybranych prac dla podzespołów dostarczonych luzem
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa
Rewizja zestawu kołowego
Reprofilacja zestawu kołowego
Obręczowanie zestawu kołowego
Przetarczowanie zestawów monoblokowych
Regeneracja zaworu Oerlikona bez przystawki
Regeneracja nastawiacza SAB

Miejscowość i data ………………………………

ilość
1
1
1
1
1
1

cena netto / zł/

……………………………………………………………………………
podpis i pieczęć osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta
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Załącznik Nr 10
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych
(P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej”

PROJEKT UMOWY
Umowa Nr …/RIP/…/2020/ZK (projekt)
zawarta w dniu ……………………………….w Grzybowie (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie, 28-200
Staszów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000185170, NIP 866-000-13-69, Regon 830327684,
BDO: 000020066, o kapitale zakładowym w całości pokrytym wynoszącym 60 620 090 zł, którą
reprezentują:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
zwaną dalej „ Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
którą
reprezentuje:
1. …………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty ostatecznej Wykonawcy z dnia
………………………, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie w 2021 roku
napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych (P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu
siarki stopionej” została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres Umowy
1.

2.

Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej
na wykonaniu w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt. i rewizyjnych (P4) w ilości 78 szt.
podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego
oraz zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU) zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu
Grupy Azoty „Siarkopol” S.A, według zasad określonych w niniejszej Umowie oraz wymaganiami i
zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także złożoną
ofertą Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy, pierwszeństwo w
zastosowaniu mają postanowienia Umowy przed SIWZ i ofertą Wykonawcy.
Zakres Umowy obejmuje w szczególności:
a) przeprowadzenie napraw głównych i rewizyjnych podwozi wagonów cystern 4-ro osiowych
typu 418R, 402R, 402Rc (1szt.), 413R, do przewozu siarki stopionej bez naprawy walczaka
cysterny i armatury za- i rozładowczej oraz podgrzewaczy – zgodnie z zapotrzebowaniem
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3.

4.

Zamawiającego w ilości do 115 szt. – wg wykazu wagonów do naprawy zgodnie
z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy,
b) dostarczenie przez Zamawiającego części i podzespołów wykorzystywanych do napraw
wagonów w ilości wg potrzeb Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”
S.A. w Grzybowie,
c) odnowienie oznakowania i napisów na poszyciu zbiorników,
d) wykonywanie prób hydraulicznych zbiorników hamulcowych wraz z ich odbiorem przez TDT
oraz założenie dokumentacji dozorowej w przypadku wymiany zbiorników,
e) przewóz wagonów do miejsca naprawy oraz z powrotem zapewni Wykonawca,
f) po wykonaniu naprawy Wykonawca wystawi odpowiedni dokument dopuszczający wagon
towarowy do użytkowania oraz kartę gwarancyjną dla poszczególnych wagonów po naprawie
okresowej.
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych cena naprawy (wynagrodzenie
Wykonawcy) wzrośnie o wartość tych prac określonych w załączniku nr 1 do Umowy – Cennik
wybranych prac przy naprawie okresowej wagonów cystern i Ceny wybranych prac dla
podzespołów dostarczonych luzem.
Strony dopuszczają korektę ilości wagonów przeznaczonych do naprawy po przeprowadzeniu
uzgodnień pomiędzy Stronami.
§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień obustronnego podpisania
Umowy.
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, ustala się
do 31.01.2022r.
Za termin zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się zgłoszenie przez Wykonawcę
gotowości do odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1) Umowy.
3. Strony przewidują możliwość zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, wyłącznie
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym
w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 13 Umowy.
4. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną dokonane
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jako Aneks do Umowy.
5. Strony ustalają, iż wagony będą przekazywane Wykonawcy partiami, przy czym następna (kolejna)
partia wagonów będzie przekazana do naprawy najwcześniej w dniu protokolarnego odbioru
wagonów, po naprawie partii poprzedniej. Strony ustalają, że z naprawy każdego wagonu będzie
sporządzony protokół odbioru po naprawie.
6. Termin realizacji naprawy – …… dni roboczych dla partii do …… szt. wagonów.
7. Termin naprawy zostanie przesunięty o czas podejmowania decyzji przez Zamawiającego
w związku z wystąpieniem i zgłoszeniem wszelkich prac wychodzących poza zakres podstawowy
naprawy przez Wykonawcę, a wymagających stanowiska Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 3
Umowy.
8. Termin naprawy zostanie przesunięty o czas przesłania kompletu dokumentów potrzebnych do
rejestracji zbiorników hamulcowych.
§3
Wynagrodzenie
1. Strony Umowy ustalają ceny ryczałtowe netto za naprawę jednego wagonu w wysokości:
1) ………………………… złotych (słownie: …………………………………………) - Naprawa główna (P5) wagonu
do przewozu siarki typu 402R, 418R i 431R wraz z kosztem transportu „do” i „z” zakładu
naprawczego,
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2)

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

………………………… złotych (słownie: …………………………………………) - Naprawa rewizyjna (P4)
wagonu do przewozu siarki typu 402R, 402RC, 418R i 431R wraz z kosztem transportu „do”
i „z” zakładu naprawczego.
Do podanych kwoty określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca doliczy podatek VAT
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie prace dodatkowe będą wykonywane wg cen podanych w załączniku Nr 1 do niniejszej
Umowy (Cennik wybranych prac przy naprawie okresowej wagonów cystern i Ceny wybranych prac
dla podzespołów dostarczonych luzem). Pozostałe prace konieczne do wykonania, a nie wymienione
w załączniku nr 1 do Umowy będą ustalane pisemnie z Zamawiającym. Strony uzgodnią protokołem
konieczności, warunki, termin i wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie pozostałych
prac koniecznych, nieobjętych zakresem niniejszej Umowy (nie ujętych w Cenniku stanowiącym
załącznik nr 1 do Umowy), na podstawie szczegółowego kosztorysu sporządzonego przez
Wykonawcę, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wykonanie pozostałych prac
koniecznych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie przedmiotem aneksu do Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do podejmowania decyzji odnośnie wszelkich zgłoszonych prac
dodatkowych w ciągu 2 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia. W przypadku wystąpienia prac
obejmujących części i podzespoły brakujące lub nie dające się naprawić, mogą one zostać zlecone
odrębnym zamówieniem i będą one dodatkowo rozliczane, powiększając wartość naprawy
określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
Zamawiający wskazuje, iż decyzję w jego imieniu odnośnie prac dodatkowych (zakres, cena,
termin) podejmuje:
a) …………………………………… - kontakt tel. ……………………, e-mail: …………………………………….,
b) …………………………………… - kontakt tel. ……………………, e-mail: ……………………………………..
Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu konieczność wykonania prac dodatkowych
z załącznika nr 1 do Umowy i prac koniecznych, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
………………………………………
Decyzja Zamawiającego, dotycząca wykonania prac dodatkowych z załącznika nr 1 do Umowy,
powinna zostać dostarczona do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail:
………………………………………………
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ustępie 3 powyżej zostanie powiększone
o podatek od towarów i usług.
Wykonawca, przed złożeniem oferty i przed zawarciem Umowy, ocenił, na swoje wyłączne ryzyko,
istniejący poziom cen i obowiązujące podatki i opłaty, mające wpływ na Wynagrodzenie
i uwzględnił je, ustalając kwotę Wynagrodzenia. Wykonawca uwzględnił również wszelkie ryzyka
związane z realizacją niniejszej Umowy.
§4
Warunki płatności i czynności odbiorowe

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury
częściowej/końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru wagonu po naprawie. W sytuacji,
gdy w ramach jednej partii przekazanych zostanie więcej niż jeden wagon, to podstawę
wystawienia faktury za naprawę danej partii stanowić będzie protokół zbiorczy odbioru wagonów po
naprawie.
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokół odbioru, podpisany bez
zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa
w § 9 ust. 1 i ust. 2 Umowy.
3. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
4. Wykonawca oświadcza, że podany na fakturze rachunek bankowy będzie rachunkiem zawartym na
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
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5.
6.

7.

8.

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 t.j.) prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała Lista podatników VAT).
Wykonawca wyraża zgodę, aby płatność za faktury została zrealizowana przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej płatności.
Czynności związane z odbiorem częściowym/końcowym przedmiotu Umowy będą realizowane
w następujących terminach:
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/końcowego przedmiotu
Umowy pisemnie wraz z dokumentacją odbiorową (dopuszczalna jest forma elektroniczna),
przed upływem terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy,
2) Wykonawca w dokumentacji odbiorowej umieści oświadczenie, że Przedmiot Umowy wykonany
został w zgodności z wymaganiami środowiskowymi, BHP i innymi wymaganymi w tym zakresie
obowiązującymi przepisami prawa,
3) Zamawiający sprawdzi kompletność i poprawność dokumentów odbiorowych złożonych przez
Wykonawcę, i w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej
potwierdzi gotowość do odbioru robót przedmiotu Umowy,
4) Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia do zrealizowanego zakresu
przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust.
6 pkt. 3) powyżej. Uwagi lub zastrzeżenia zostaną przekazane w formie elektronicznej na
adres e-mail:……………………………………,
5) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i zastrzeżenia określone w § 4 ust.6 pkt 4)
powyżej lub złożyć pisemne wyjaśnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia Zamawiającego. W przypadku wad przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany
jest do ich usunięcia lub złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie, o którym mowa
w zdaniu poprzednim. Jeżeli usunięcie wad Przedmiotu Umowy okazałoby się niemożliwe w
terminie 3 dni roboczych, Strony ustalą termin na ich usunięcie,
6) W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag i zastrzeżeń oraz nieusunięcia wad
przedmiotu Umowy, a także niezłożenia wyjaśnień w terminie określonym w § 4 ust.6
pkt 5) powyżej, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych licząc od upływu
ostatniego dnia przewidzianego dla Wykonawcy do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń oraz
usunięcia wad lub złożenia wyjaśnień,
7) W przypadku braku ze strony Zamawiającego uwag i zastrzeżeń co do zrealizowanego
przedmiotu Umowy lub niestwierdzenia jego wad, Zamawiający podpisze protokół odbioru
częściowego/końcowego przedmiotu Umowy w terminie 7 dni roboczych od daty
potwierdzenia gotowości odbioru robót. W pozostałych przypadkach podpisanie protokołu
odbioru częściowego/końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nastąpi
w terminie 7 dni roboczych licząc od upływu ostatniego dnia na realizację przez Wykonawcę
zobowiązań, o których mowa w § 4 ust.6 pkt 5) powyżej.
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a) ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca oznaczy
faktury za realizację Przedmiotu Umowy zapisem mechanizm podzielonej płatności tylko wówczas,
gdy spełnione zostaną łącznie dwa niżej wymienione warunki:
1) Wartość brutto faktury przekracza 15 000,00 zł,
2) Towary/usługi z faktury ujęte są w Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów
i usług,
podając jednocześnie na fakturze symbol PKWiU dla towarów i usług, w celu weryfikacji
powyższego.
Faktury wraz z protokołami odbioru częściowego/końcowego przedmiotu Umowy podpisanymi bez
zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron Wykonawca prześle na adres:
Grupa Azoty S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
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Centrum Usług Wspólnych z dopiskiem „Faktury – Siarkopol”.
§5
Gwarancja i zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Wykonawca oświadcza, że prace wykona fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi
przepisami technicznymi, standardami i obowiązującymi normami na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wykonawca gwarantuje terminowość i dobrą jakość wykonanych prac objętych niniejszą Umową.
Wykonawca, na wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, udziela
Zamawiającemu gwarancji. Okres gwarancji wynosi ………… miesięcy i rozpoczyna się z dniem
wystawienia Dopuszczenia do użytkowania wagonu towarowego. Wzór karty gwarancyjnej oraz
warunki gwarancji określa załącznik nr 3 do Umowy, który stanowi integralną część umowy.
Wykonawca po wykonaniu naprawy przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną
dotyczącą dokonanej naprawy okresowej. Po przeprowadzonej naprawie zostanie dokonany odbiór
przez Kontrolę Jakości Zakładowej Wykonawcy oraz zostaną wystawione dokumenty zgodnie
z obowiązującymi przepisami wraz z Dopuszczeniem do użytkowania wagonu towarowego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszelkich wad i usterek,
o których został zawiadomiony przez Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od daty
zawiadomienia o wadzie lub usterce, jeżeli pisemne ustalenia pomiędzy Stronami nie stanowią
inaczej. Na uzasadniony technicznie wniosek Wykonawcy Zamawiający może przedłużyć termin
usunięcia wad i usterek.
Wszelkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu przez
Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu wady i potwierdzone pisemnie, nie później jednak niż
do dnia upływu okresu gwarancji.
W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia zgłoszonych usterek lub nieusunięcia ich w
terminach, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych prac innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).
Wymienione wyżej postanowienia nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających
z obowiązujących w trakcie realizacji Umowy przepisów prawa, w tym zwłaszcza w zakresie
uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
W przypadku braku możliwości usunięcia usterki u Zamawiającego Wykonawca dokona naprawy
w swojej siedzibie. Koszt transportu w obie strony pokrywa Wykonawca.
Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas pobytu wagonu w naprawie jeżeli uszkodzenie
powstało na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
które służyć będzie na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń z tytułu
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
2) Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach, w zależności od wyboru
Wykonawcy, tj.: gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nieodwołalnej,
bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, lub poprzez zastosowanie kaucji
gwarancyjnej (pieniężnej) zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie.
3) Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedłoży do dyspozycji Zamawiającego wedle
wybranego sposobu zabezpieczenia Umowy wskazanego w ust. 10 pkt. 2) niniejszego paragrafu,
gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową lub wniesie kaucję gwarancyjną.
4) Zabezpieczenie kończy się z upływem okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,
o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej podlega zwrotowi, na pisemne żądanie Wykonawcy,
w terminie 30 dni od upływu terminu gwarancji.
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5) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w
pkt. 1) powyżej na okres wynikający z Umowy, w tym w szczególności zobowiązuje się do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy
w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy lub przekroczenia terminu jego
wykonania, nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia.
6) W razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub niewniesienia kaucji gwarancyjnej, w terminie o
którym mowa w § 5 ust. 7 pkt. 3) Umowy powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o
której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1) Umowy.
7) W przypadku, gdy Wykonawca jako formę zabezpieczenia wybierze kaucję gwarancyjną to
w dniu podpisania Umowy wniesie w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w
wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, na rachunek bankowy
Zamawiającego wskazany na piśmie. Zamawiający na pisemne żądnie Wykonawcy, zwróci
Wykonawcy kwotę 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w
terminie do 30 dni, po stwierdzeniu należytego wykonania Przedmiotu Umowy w protokole
odbioru końcowego. Zamawiający na żądanie Wykonawcy, zwróci Wykonawcy pozostałe 30%
wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w §
5 ust. 3 powyżej.
8) W przypadku wyboru przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej kwota zabezpieczenia w okresie realizacji Umowy i gwarancji wynosić będzie
nie mniej niż 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
9) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, co spowoduje obniżenie kwoty zabezpieczenia,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia skorzystania
przez Zamawiającego z zabezpieczenia, nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zgodnie z pkt. 2) – 8) powyżej.
10) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 5)
i 9) powyżej w terminach tam wskazanych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust.
2 pkt. 5) Umowy.
11) Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. Koszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
§6
Zobowiązania Zamawiającego
1.
2.
3.

4.
5.

Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy wszelkich posiadanych przez siebie informacji i
wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wagonów przeznaczonych do naprawy w
stanie kompletnym i oczyszczonym.
Wraz z wagonami do naprawy Zamawiający przekaże:
1) Dokumenty z badań zbiorników hamulcowych wraz z ewidencją TDT,
2) Wymagania dotyczące kolorystyki i opisu wagonów,
3) DSU – w przypadku nie posiadania DSU przez Wykonawcę,
4) Oświadczenie, że zbiorniki wagonów cystern są próżne.
Przekazanie wagonów do naprawy nastąpi na podstawie protokołu przekazania wagonów
do naprawy, w którym data przekazania będzie stanowić datę rozpoczęcia naprawy.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania
w imieniu Zamawiającego przed Transportowym Dozorem Technicznym. Wraz z upoważnieniem
Zamawiający przedstawi potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości ustawowej
zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012. poz. 1282 z późn.
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6.

zm.), w przypadku nie dostarczenia stosownego upoważnienia okres naprawy ulega przedłużeniu o
czas jego dostarczenia.
Zamawiający zobowiązuje się do udziału w odbiorze przedmiotu Umowy, na warunkach
określonych Umową.
§7
Zobowiązania Wykonawcy

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego przy
zachowaniu należytej staranności i fachowości, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, przepisami BHP, a także
najlepszą wiedzą inżynierską i techniczną.
Wykonawca gwarantuje, że posiada niezbędne doświadczenie do realizacji przedmiotu Umowy
i gwarantuje wysoką jakość wykonanych prac, które będą realizowane z należytą starannością
ocenianą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
Koszt transportu do miejsca naprawy oraz z powrotem pokrywa Wykonawca.
Wagony po naprawie Wykonawca zobowiązany jest skierować do Grupa Azoty Kopalnie
i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A w Grzybowie – Stacja Strzegomek.
Wszelkie materiały (z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Zamawiającego), urządzenia
i wyposażenie oraz transport potrzebne do zrealizowania przedmiotu Umowy u Zamawiającego na
własny koszt i własnym staraniem zapewni, dostarczy i należycie utrzyma Wykonawca
w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie robót.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie robót niezbędne warunki bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegać przepisów z zakresu Ochrony
Środowiska.
Materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, powinny
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty (CE).
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z
Polską Normą przenoszącą normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.
Wykonawca zapewni ciągły nadzór nad bezpieczeństwem i jakością wykonywanych robót.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgromadzoną i wykonaną podczas realizacji przedmiotu
Umowy dokumentację odbiorową w skład, której wchodzą: atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodności na wytworzone materiały.
Odpady powstałe przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zagospodaruje we własnym
zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797), z wyjątkiem złomu stalowego przechodzącego na własność
Zamawiającego tj. zestawy kołowe, wózki wagonowe, zderzaki, resory wózków wagonowych,
zawory Oerlikon.
Wykonawca na swój koszt zapewni wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną posiadającą
niezbędną wiedzę, doświadczenie i wymagane uprawnienia lub kwalifikacje zawodowe, zdolną do
wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu Umowy Wykonawca spowoduje powstanie
szkód w mieniu Zamawiającego, zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia szkód na własny
koszt i zwróceniu wszelkich kosztów powstałych z tego tytułu Zamawiającemu wg przedstawionej
kalkulacji wynikowej opracowanej przez Zamawiającego.
Podwykonawcą w zakresie prac……………………………….jest firma……………………….. (w przypadku
wskazania w ofercie podwykonawców).
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17. Z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej, Wykonawca nie będzie zlecał bez pisemnej zgody
Zamawiającego wykonania prac objętych niniejszą Umową podwykonawcy, pod rygorem
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, a także pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w § 11 ust. 2 pkt 6) Umowy.
18. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania choćby części lub całości zadania Podwykonawcom,
Wykonawca
każdorazowo
w
uzgodnieniu
z
Zamawiającym
określi
ich
zakres
i uzyska pisemną zgodę Zamawiającego.
19. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia,
że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń od podwykonawcy/ów, że wszelkie
płatności na ich rzecz są dokonywane terminowo, a należne płatności zostały zapłacone.
21. Do czasu przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 20 powyżej, Zamawiający ma prawo
wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia. W takim przypadku wstrzymane wynagrodzenie nie jest
wymagalne, a Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą.
22. Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
23. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w rozliczeniu kosztów Przedmiotowej Umowy.
§8
Oświadczenia stron
1.

Wykonawca
oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym w Urzędzie
Skarbowym w ………………………… i posiada NIP nr …………………………….
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym w Urzędzie
Skarbowym w Staszowie ul. Oględowska 12 i posiada NIP: 866-000-13-69.
3. Strony oświadczają, że w dniu zawarcia Umowy nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie
upadłościowe lub układowe, ani nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.
4. Strony oświadczają i gwarantują sobie wzajemnie, że mają pełne prawo do zawarcia niniejszej
Umowy, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dodatkowych zgód lub zatwierdzeń
jakiegokolwiek innego podmiotu lub osoby.
5. Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A. niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 2014.06.26) posiada status
dużego przedsiębiorstwa, które definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 250
pracowników lub którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR i roczna suma bilansowa
przekracza 43 miliony EUR. Oświadczenie Wykonawcy o statusie przedsiębiorstwa stanowi
załącznik nr 7 do Umowy.
6. Powyższe, jak i poniżej złożone oświadczenia strony czynią ze świadomością, że druga strona
będzie opierać na nim swoje działanie.
7. Strony oświadczają, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie zalegają ze
zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8. Strony przedkładają odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowiące załącznik Nr 4 do Umowy.
9. Przeniesienie jakiegokolwiek zobowiązania lub wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na
osoby trzecie może być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej ze Stron,
zastrzeżoną pod rygorem nieważności.
10. Wykonawca gwarantuje, że posiada niezbędne doświadczenie do realizacji przedmiotu Umowy
i gwarantuje wysoką jakość wykonanych prac, które będą realizowane z należytą starannością
ocenianą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
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11. Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie posiadać przez cały okres trwania umowy obowiązkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie wykonywania
Przedmiotu Umowy na sumę ubezpieczenia ………………zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, kserokopia polisy stanowi załącznik nr 5 do umowy.
12. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w ust. 11 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest
do natychmiastowego ubezpieczenia swojej działalności w zakresie i na sumę ubezpieczenia
odpowiadającym co najmniej zakresowi i sumie ubezpieczenia polisy, o której mowa powyżej.
Kserokopię aktualnej polisy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7
dni, począwszy od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w
wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 5) Umowy.
§9
Nadzór, kontrola i uzgodnienia
1. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do dokonywania uzgodnień technicznych
i organizacyjnych oraz koordynacji prac i ich odbiorów są:
1) …………………………………………. – kontakt tel.: ………………………………………………;
e-mail:……………………………………………………………;
2) …………………………………………. – kontakt tel.: ………………………………………………;
e-mail:……………………………………………………………;
3) …………………………………………. – kontakt tel.: ………………………………………………;
e-mail:……………………………………………………………;
2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy są:
1) ……………………………. – kontakt: tel.: ………………………………….; e-mail: ………………………………………
2) ……………………………. – kontakt: tel.: ………………………………….; e-mail: ………………………………………
3. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej umowy tzn. zgłaszanie prac dodatkowych,
zgłaszanie awarii w okresie gwarancji odbywać się będzie poprzez zgłaszanie pisemnie na powyższe
adresy elektroniczne.
4. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego do wydatkowania środków finansowych
w ramach płatności za realizację nadzorowanej Umowy oraz odpowiedzialnym za prawidłowość
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i jego rozliczenia oraz zwrotu jest
…………………………………………, kontakt tel. ………………………………………, e-mail. …………………………………….
5. Zmiana osób wskazanych w § 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i jest
skuteczna z chwilą doręczenia informacji drugiej Stronie.
§ 10
Klauzula poufności
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznych
kanałów komunikacji między sobą. W takim samym zakresie Strony są zobowiązane zapewnić
o zachowaniu tajemnicy przez swoich pracowników i osoby współpracujące z daną Stroną.
2. Strona oraz osoby uczestniczące w realizacji Umowy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, wykorzystywania ich wyłącznie
w celu związanym z realizacją Umowy. Ich udostępnienie osobom trzecim wymaga zgody drugiej
Strony.
3. Strona zobowiązuje się do korzystania ze wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją
umowy wyłącznie w celu należytego wykonania obowiązków z niej wynikających. Dopuszcza się
możliwość ujawnienia przedmiotowych informacji w przypadku gdy:
a) informacje są lub staną się powszechnie znane bez winy tej Strony,
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b) druga Strona wydała uprzednią pisemną zgodę na ujawnienie, przy czym zgody takiej nie można bez
ważnej przyczyny odmówić ani opóźnić,
c) obowiązek ich ujawnienia wynika ze stosowanych przepisów prawa, bądź decyzji organów, które
wiążą daną Stronę.
§ 11
Kary umowne
1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na
podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
1) odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust.1
niniejszej Umowy;
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za
każdy dzień opóźnienia;
3) naruszenia obowiązku poufności, za każde jednokrotne naruszenie przez Wykonawcę i/lub
jego pracowników lub podwykonawców w wysokości 10 000,00 zł. Przez jednokrotne
naruszenie obowiązku poufności rozumie się ujawnienie innej informacji, choćby temu
samemu podmiotowi lub tej samej informacji innemu podmiotowi,
4) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji
w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad
i usterek,
5) nieterminowego
dostarczenia
Zamawiającemu
gwarancji
bankowej/gwarancji
ubezpieczeniowej/weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową/wniesienia kaucji
gwarancyjnej, a także polisy ubezpieczeniowej w stosunku do terminów wskazanych
w § 5 ust. 10 pkt. 4) i 9) oraz § 8 ust. 12 Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia netto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia,
6) powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy lub powierzenia przez podwykonawcę
prac dalszemu podwykonawcy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości
10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każde takie
zdarzenie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych, poprzez złożenie
Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu. Potrącenie dokonywane jest z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy (regulowanych faktur) oraz z ubezpieczenia OC.
5. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w Umowie będzie
skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie i w przepisach
prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu
realizacji Umowy, dokumentu potwierdzającego, że Umowa została wykonana należycie.
§ 12
Informacja poufna
Grupa Azoty S.A., będąca w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 4 §1 pkt. 4 KSH)
spółką dominującą nad Spółką Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.,
posiada status spółki publicznej, w związku z czym niektóre informacje dotyczące niniejszej Umowy,
które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, mogą stanowić informacje poufne
w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nieuprawnione
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ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji przed podaniem do publicznej wiadomości może stanowić
naruszenie przepisów i powodować odpowiedzialność karną, przewidzianą w art. 180-182 w/w Ustawy.
Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Spółkę Grupa Azoty S.A. statusu spółki
publicznej wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących
przedmiotowej Umowy w zakresie ustalonym aktami prawnymi obowiązującymi emitentów papierów
wartościowych w Polsce.
§ 13
Siła Wyższa
1.
2.

3.

4.

5.

Strony postanawiają, że na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie
wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze
względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy,
kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niedopełnienia obowiązków umownych, pod warunkiem
spełnienia wymogów określonych w ust. 4
Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron
i
któremu
nie
mogą
one
zapobiec
przy
zachowaniu
należytej
staranności,
a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane
z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu
przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć
wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje
zdarzenie Siły Wyższej.
W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków
wynikających z Umowy.
§ 14
Przetwarzanie danych osobowych

1. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane
osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, podwykonawców, osób, którymi
Strony posługują się przy realizacji niniejszej Umowy, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów
i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.
2. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
3. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. udostępnia Wykonawcy klauzulę
informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13
oraz 14 RODO, będącą Załącznikiem nr 6 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych
w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ustępie 1 powyżej, w imieniu Grupy
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. występującej jako administrator danych
osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej
treści Klauzuli osobom, o których mowa w ustępie 1 powyżej, przez Wykonawcę.
§ 15
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Wykonawcy

nie

wolno,

bez

uprzedniej

pisemnej

zgody

Zamawiającego,

wykorzystywać
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jakichkolwiek przekazanych dokumentów lub informacji, w innych celach niż wykonanie Umowy.
2. Wszelkie przekazane dokumenty, pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi
na żądanie Zamawiającego, wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty
zostały zapisane w wersji elektronicznej w terminie uzgodnionym przez Strony.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest zachować poufność informacji uzyskanych od drugiej Strony
w trakcie wykonywania niniejszej Umowy oraz poufność co do warunków, na jakich została ona
zawarta. Ujawnienie postanowień niniejszej Umowy podmiotom trzecim jest możliwe jedynie
w sytuacjach przewidzianych przez prawo lub po uprzednim uzyskaniu zgody drugiej Strony
na przekazanie informacji. O konieczności przekazania informacji osobie trzeciej w związku
z wystąpieniem okoliczności przewidzianych przez prawo Strona, która ujawniła informacje
niezwłocznie poinformuje drugą Stronę.
4. Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę i/lub jego pracowników zobowiązania do
zachowania poufności, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić
Zamawiającemu na pisemne żądanie, karę umowną w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć
tysięcy złotych).
§ 16
Klauzula dotycząca ograniczenia prawa do informacji publicznej
1. Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą
w Grzybowie, 28-200 Staszów (KRS: 0000185170, NIP: 8660001369, REGON: 83032768400000)
działając w trybie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej wskazuje, że wszystkie informacje przekazywane w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie w 2021 roku napraw głównych (P5) w ilości 37 szt.
i rewizyjnych (P4) w ilości 78 szt. podwozi wagonów do przewozu siarki stopionej” stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym prawo do informacji publicznej w zakresie
dotyczącym tajemnicy przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej, podlega ograniczeniu.
2. Zgodnie zaś z art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez „tajemnicę
przedsiębiorstwa”
rozumie się informacje
techniczne,
technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
§ 17
Klauzula antykorupcyjna
1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do
przestrzegania wszelkich zasad przedstawionych w Kodeksie antykorupcyjnym i Kodeksie
postepowania
dla
partnerów
biznesowych.
Kodeksy
są
dostępne
pod
adresem:
http://siarkopol.grupaazoty.com/pl/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wynagrodzenie (w całości lub w części) zapłacone przez drugą
Stronę w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie przeznaczone na finansowanie żadnych
świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych o charakterze korupcyjnym.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się wspierać się nawzajem w procesie wykrywania i zwalczania korupcji
i niezwłocznie poinformuje się wzajemnie, gdy tylko dowie się lub racjonalnie podejrzewa, że
wystąpił przypadek korupcji w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.
4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy uzyska wiedzę, że
Wykonawca narusza jakiekolwiek zobowiązania przedstawione w ust. 1-3 powyżej.
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§ 18
Znak towarowy
1. Używanie przez Wykonawcę znaków towarowych Grupy Azoty S. A. na potrzeby marketingoworeklamowe Wykonawcy wymaga zawarcia odrębnej umowy sublicencji z Grupą Azoty Kopalnie
i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S. A. z siedzibą w Grzybowie.
2. W razie używania przez Wykonawcę znaków towarowych Grupy Azoty S. A. wbrew postanowieniu
ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. kary umownej w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek użycia.
3. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. uprawniony jest do dokonania
potrącenia kwoty należnej z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 2 powyżej z kwoty
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia
w tym przedmiocie.
4. Strony ustalają, że obowiązek zapłaty kary umownej nie będzie zależny od powstania szkody
i nie będzie wykluczał możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy
rozmiar szkody przewyższy rozmiar zastrzeżonej kary umownej.
§ 19
Sprawy sporne
Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy były
rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany
będzie przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 20
Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 Umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają
formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia woli w związku z niniejszą Umową będą składane na
piśmie i doręczone pocztą na adresy podane poniżej:
1)
Zamawiający:
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Grzybów, 28-200 Staszów
2)
Wykonawca:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy, a nieważne bądź nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione
ważnym i skutecznym postanowieniem o skutku ekonomicznym i prawnym możliwie najbardziej
zbliżonym do skutku zamierzonego przez Strony w zastępowanym postanowieniu.
5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 Załącznik nr 1 - Cennik wybranych prac przy naprawie okresowej wagonów cystern i Ceny
wybranych prac dla podzespołów dostarczonych luzem,
 Załącznik nr 2 - Wykaz wagonów do naprawy zgodnie z harmonogramem,
 Załącznik nr 3 – Karta gwarancyjna na wagony po naprawie okresowej,
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Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr

4
5
6
7
8

- Aktualny odpis z KRS lub CEIDG Zamawiającego/Wykonawcy,
- Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy,
- Klauzula informacyjna dla Kontrahentów,
- Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy,
– Gwarancja ubezpieczeniowa/gwarancja bankowa.

ZAMAWIAJĄCY:

W Y K O N A W C A:

……………………………………

…………………………………

……………………………………

………………………………….
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Załącznik nr 1
do Umowy Nr …………………………….
Cennik wybranych prac przy naprawie okresowej wagonów cystern
i Ceny wybranych prac dla podzespołów dostarczonych luzem
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Załącznik nr 2
do Umowy Nr ………………...
Wykaz wagonów do naprawy zgodnie z harmonogramem

Wykaz wagonów cystern do przewozu siarki
przeznaczonych do naprawy P4 w 2021r.
Razem : 78 szt.
Lp.

Kod

Numer
wagonu

Typ

Nr fabryczny
wagonu

Rok bud.
Wagonu

Data następnej
naprawy
okresowej

Rodz.
nast. Napr.

Uwagi

STYCZEŃ

1

3351

7888773-3

431R

250

1977

2021-01-10

P4(2)

2

8451

7877649-6

418R

350

1971

2021-01-20

P4(1)

3

3351

7888692-5

431R

32

1977

2021-01-20

P4(2)

4

3351

7888712-1

431R

30

1977

2021-01-20

P4(2)

5

8451

7874949-3

402RC

195

2012

2021-01-27

P4(2)

1977

2021-02-23

P4(2)

1977

2021-02-28

P4(1)

LUTY
6

3351

7888747-7

431R

220

7

3351

7888679-2

431R

006

MARZEC
8

8451

7877956-5

418R

158

1973

2021-03-15

P4(2)

9

3351

7877633-2

418R

155

1974

2021-03-24

P4(1)

10

3351

7888685-9

431R

012

1977

2021-03-24

P4(2)

11

3351

7888771-7

431R

248

1977

2021-03-24

P4(2)

12

3351

7884720-8

402R

17

1969

2021-03-31

P4(2)

KWIECIEŃ
13
14

3351
8451

7888609-9
7888695-6

402R
431R

048

1972

2021-04-18

P4(2)

244

1977

2021-04-18

P4(1)

MAJ
15

3351

7888761-8

431R

225

1977

2021-05-30

P4(2)

16

8451

7888763-2

431R

235

1977

2021-05-30

P4(1)

17

3351

7877648-0

418R

131

1974

2021-05-31

P4(2)

CZERWIEC
18

3351

7888702-2

431R

16

1977

2021-06-08

P4(2)

19

8351

7888714-6

431R

040

1977

2021-06-14

P4(2)

2021-06-14

P4(2)

20

8351

7888725-2

431R

055

1977

21

8451

7888705-3

431R

48

1977

2021-06-22

P4(2)

22

3351

7888722-0

431R

054

1977

2021-06-27

P4(1)

23

8451

7888752-5

431R

210

1977

2021-06-30

P4(1)

LIPIEC
24

3351

7883988-2

418R

034

1974

2021-07-06

P4(1)

25

3351

7877661-3

418R

184

1974

2021-07-10

P4(1)

26

8451

7888704-6

431R

014

1977

2021-07-11

P4(2)
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Lp.

Kod

Numer
wagonu

Typ

Nr fabryczny
wagonu

Rok bud.
Wagonu

Data następnej
naprawy
okresowej

Rodz.
nast. Napr.

27

3351

7888698-2

431R

024

1977

2021-07-14

P4(1)

2021-07-19

P4(2)

28

8451

7876313-0

418R

231

1973

29

8351

7876629-0

418R

100

1974

2021-07-19

P4(1)

30

3351

7888699-0

431R

44

1977

2021-07-20

P4(2)

31

8351

7888721-1

431R

052

1977

2021-07-28

P4(1)

32

8451

7888768-1

431R

239

1977

2021-07-28

P4(1)

33

3351

7877567-2

418R

080

1974

2021-07-31

P4(2)

34

3351

7877579-7

418R

015

1974

2021-07-31

P4(1)

35

8451

7877541-5

402R

062

1972

2021-07-31

P4(1)

2021-07-31

P4(1)

36

3351

7884751-3

402R

20/50

1969

37

8451

7884850-1

402R

182

1969

2021-07-31

P4(1)

38

3351

7888723-8

431R

046

1977

2021-07-31

P4(1)

Uwagi

SIERPIEŃ
39

3351

7877526-8

418R

046

1974

2021-08-11

P4(2)

40

3351

7884816-4

402R

328

1985

2021-08-11

P4(1)

41

3351

7888762-6

431R

234

1977

2021-08-11

P4(2)

42

8351

7876315-6

418R

238

1973

2021-08-17

P4(1)

2021-08-17

P4(1)

43

8451

7877642-1

418R

134

1974

44

3351

7888590-1

402R

027

1972

2021-08-22

P4(1)

45

3351

7884900-6

402R

240

1970

2021-08-24

P4(1)

46

8451

7581325-0

402R

064

1967

2021-08-31

P4(1)

47

8451

7884698-4

402R

002

1972

2021-08-31

P4(2)

48

8451

7888737-6

431R

678

1977

2021-08-31

P4(1)

WRZESIEŃ
49

058

1977

2021-09-08

P4(2)

431R

074

1977

2021-09-08

P4(1)

7582794-6

402R

146

1970

2021-09-13

P4(1)

3351

7888743-6

431R

75

1977

2021-09-15

P4(2)

53

8351

7888649-4

402R

229

1970

2021-09-18

P4(1)

54

8451

7876645-5

418R

136

1983

2021-09-25

P4(2)

55

3351

7884869-3

402R

202

1970

2021-09-25

P4(1)

56

3351

7888772-5

431R

246

1977

2021-09-26

P4(1)

8351

7888731-0

50

8451

7888744-2

51

8451

52

431R

PAŹDZIERNIK
57

3351

7877613-4

418R

128

1974

2021-10-11

P4(1)

58

3351

7877655-5

418R

01

1974

2021-10-11

P4(1)

59

3351

7885092-1

402R

301

1972

2021-10-11

P4(1)

60

3351

7876333-0

418R

262

1973

2021-10-12

P4(2)

61

3351

7884906-3

402R

293

1969

2021-10-13

P4(1)

62

8451

7884765-1

402R

239

1969

2021-10-23

P4(1)

63

8451

7888756-6

431R

228

1977

2021-10-23

P4(1)

64

3351

7884501-2

402R

144020/23

1967

2021-10-30

P4(1)

221

1969

2021-10-30

P4(2)

65

8351

7884885-8

402R
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Lp.

Kod

Numer
wagonu

Typ

Nr fabryczny
wagonu

66

3351

7888739-4

431R

71

Rok bud.
Wagonu

Data następnej
naprawy
okresowej

Rodz.
nast. Napr.

1977

2021-10-30

P4(1)

Uwagi

LISTOPAD
67

8351

7883700-0

402R

224

1970

2021-11-08

P4(2)

68

3351

7877641-5

402R

185

1984

2021-11-17

P4(1)

69

8351

7884996-3

402R

195

1970

2021-11-21

P4(1)

70

8451

7888700-4

431R

023

1977

2021-11-21

P4(1)

71

8351

7884870-0

402R

144020/37

1985

2021-11-24

P4(2)

GRUDZIEŃ
72

213

1975

2021-12-06

P4(2)

402R

010

1971

2021-12-14

P4(2)

7877510-2

418R

009

1974

2021-12-18

P4(1)

3351

7876211-8

402R

158

1973

2021-12-18

P4(1)

76

8451

7888691-5

431R

28

1977

2021-12-22

P4(1)

77

8351

7876398-2

418R

325

1973

2021-12-29

P4(1)

78

8351

7888715-3

431R

049

1977

2021-12-29

P4(1)

3351

7876287-8

73

3351

7884569-9

74

3351

75

418R

Wykaz wagonów cystern do przewozu siarki
przeznaczonych do naprawy P5 w 2021r.
Razem : 37 szt.
Lp.

Kod

Numer
wagonu

Typ

Nr fabryczny
wagonu

Rok bud.
Wagonu

Data następnej
naprawy
okresowej

Rodz.
nast. Napr.

Uwagi

STYCZEŃ
1
2

8451
8451

7888703-8
7888748-3

431R
431R

037

1977

2021-01-27

P5

221

1977

2021-01-27

P5

LUTY
3

8451

7876237-1

418R

169

1974

2021-02-23

P5

4

3351

7888749-3

431R

222

1977

2021-02-28

P5

MARZEC
5

3351

7884952-7

402R

024

1972

2021-03-10

P5

6

3351

7877955-9

418R

218

1972

2021-03-29

P5

7

8451

7884943-4

402R

104

1972

2021-03-31

P5

MAJ
8

3351

7884631-7

402R

012

1970

2021-05-22

P5

9

8451

7888729-3

431R

63

1977

2021-05-22

P5

10

3351

7888728-7

431R

59

1977

2021-05-31

P5

CZERWIEC
11

3351

7888711-3

431R

041

1977

2021-06-19

P5

12

3351

7876341-3

418R

273

1973

2021-06-30

P5

13

3351

7877611-8

418R

110

1974

2021-06-30

P5

2021-07-14

P5

LIPIEC
14

3351

7877660-5

418R

177

1974
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Lp.

Kod

Numer
wagonu

Typ

Nr fabryczny
wagonu

Rok bud.
Wagonu

Data następnej
naprawy
okresowej

Rodz.
nast. Napr.

15

3351

7888706-3

431R

21

1977

2021-07-21

P5

16

3351

7888610-7

402R

029

1972

2021-07-24

P5

17

3351

7883990-8

418R

117

1974

2021-07-28

P5

18

8451

7888758-2

431R

236

1977

2021-07-28

P5

Uwagi

SIERPIEŃ
19

8451

7888765-7

431R

241

1977

2021-08-11

P5

20

3351

7883989-0

418R

103

1974

2021-08-24

P5

WRZESIEŃ
21

8451

7877501-9

418R

18

1970

2021-09-08

P5

22

8351

7876400-6

418R

331

1983

2021-09-30

P5

23

8351

7884756-1

402R

2280

1969

2021-09-30

P5

24

8451

7888767-3

431R

240

1977

2021-09-30

P5

PAŹDZIERNIK
25

8451

7888738-4

431R

026

1977

2021-10-11

P5

26

3351

7888682-6

431R

29

1977

2021-10-23

P5

27

8351

7888708-8

431R

019

1977

2021-10-30

P5

2021-10-31

P5

2021-10-31

P5

28

8451

7888536-2

402R

185

1971

29

3351

7888701-4

431R

025

1977

LISTOPAD
30

3351

7888753-5

431R

229

1977

2021-11-13

P5

31

8451

7877594-4

418R

105

1974

2021-11-17

P5

32

8351

7885008-6

402R

232

1972

2021-11-24

P5

33

3351

7876444-5

418R

189

1974

2021-11-30

P5

GRUDZIEŃ
34

3351

7888665-1

402R

234

1972

2021-12-13

P5

35

3351

7888544-8

402R

323

1971

2021-12-18

P5

36

8351

7877953-3

402R

43

1972

2021-12-22

P5

37

3351

7888696-6

431R

18

1977

2021-12-22

P5
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Załącznik nr 3
do Umowy Nr ………………...

KARTA GWARANCYJNA
na wagony po naprawie okresowej
Numery wagonów: ……………………………………..
Typu: …………
Właściciel:

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów, 28200 Staszów,

Na wykonaną naprawę wagonów ………………………………, udziela …… miesięcznej gwarancji licząc od
daty wystawienia Dopuszczenia do użytkowania wagonu towarowego dla danego wagonu
z następującymi wyłączeniami:
a) wyłączeniu z gwarancji podlegają zniszczenia spowodowane czynnikami losowymi np. pożar,
zniszczenia mechaniczne lub wynikające z działania czynników niezwiązanych z normalną
eksploatacją,
b) wady i uszkodzenia powłok lakierniczych, leżących poza kontrolą Wykonawcy, włączając
w to uszkodzenia termiczne w wyniku spawania lub obróbki cieplnej, uszkodzenia mechaniczne
itp.,
c) uszkodzenia powłok lakierniczych spowodowane naprawami, modyfikacją lub robotami
montażowymi prowadzącymi na obiekcie nie wykonane przez Wykonawcę po rozpoczęciu
okresu gwarancyjnego, w zakresie uszkodzonych miejsc spowodowanych w/w czynnikami,
d) wszelkie pośrednie, i/lub wynikające z działalności stron trzecich, uszkodzenia, straty i koszty
niezależne od ich przyczyny i natury,
e) naprawy powłoki lakierniczej dokonanej przez Zamawiającego bez uzgodnienia z Wykonawcą.
Po dokonaniu napraw termin gwarancji biegnie od nowa na wymienione nowe elementy od dnia
przekazania wagonu dalszej eksploatacji na podstawie protokołu sporządzonego przez Gwaranta
po wykonanej naprawie gwarancyjnej.
W okresie objętym gwarancją Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia
usterki/naprawy wagonu.
W przypadku, gdy stwierdzona usterka nie zostanie usunięta w terminie wskazanym w § 5 ust. 5
Umowy Nr ……………………… z dnia ………………….r., Zamawiający usunie lub zleci usunięcie usterki,
a kosztami obciąży Wykonawcę. Usunięcie lub zlecenie usunięcia usterki przez Zamawiającego nie
wstrzymuje naliczania kar umownych (jak i obciążania nimi) przez Zamawiającego za okres
postoju wagonu do czasu usunięcia usterki. Zamawiający nie traci w tym przypadku prawa do
gwarancji. § 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
W przypadku rozbieżności stanowisk, gdy usterka jest związana z eksploatacją wagonu strony
powołają wspólną komisję złożoną z takiej samej ilości przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego oraz strony trzeciej (np. przewoźnika, użytkownika bocznicy kolejowej, zarządcy
infrastruktury) związanej z wystąpieniem usterki.
Termin gwarancji jest liczony odrębnie dla każdego wagonu i wydłuża się o sumaryczny czas
niedyspozycji wagonu spowodowany usuwaniem usterek leżących po stronie Wykonawcy odpowiedzialność gwarancyjna.
W przypadku bezzasadnego wezwania Wykonawcy, Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami
interwencji.
Gwarancja dodatkowo nie obejmuje niżej wymienionych przypadków:
a) zerwania i braku plomb na maźnicach zestawów kołowych, brak tabliczek identyfikacyjnych
lub w przypadku widocznych śladów ingerencji w maźnice,
b) kradzieżą lub zamianą podzespołów bez zgody wykonawcy/gwaranta a w szczególności
zaworu rozrządczego, nastawiacza,
c) działaniem osób trzecich (w tym aktów wandalizmu),
Strona | 55

d)
e)
f)

niewłaściwej eksploatacji wagonów a w szczególności układów hamulcowych wynikającej z
nieprzestrzegania przepisów obsługi i konserwacji,
dokonywania przez Zamawiającego samowolnych napraw,
w przypadku nie przestrzegania procesów bieżącego utrzymania wagonu zgodnie
z Dokumentacją Systemu Utrzymania.

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

……………………

miejscowość i data

Przedstawiciel Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

W Y K O N A W C A:

……………………………………

…………………………………

……………………………………

………………………………….
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Załącznik nr 4
do Umowy Nr ………………………
Aktualny odpis z KRS lub CEIDG Zamawiającego/ Wykonawcy
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Załącznik nr 5
do Umowy Nr …………………………….

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy
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Załącznik nr 6
do Umowy Nr …………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kontrahentów

1

Ochrona danych osobowych w ramach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO)

1

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbierają:
(a)

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

(b)

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

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

2

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

dostawcami lub kontrahentami Spółki,

(b)

podwykonawcami dostawców lub kontrahentów Spółki,

(c)

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

(d)

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

pełnomocnikami,

(łącznie „Państwo” lub „Kontrahenci”).
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
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3

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

3.1

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

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

(b)

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

(c)

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

(d)

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

(e)

posiadane doświadczenie lub uprawnienia,

(f)

numer rachunku bankowego.

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

3.2

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

4

Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

4.1

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

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

(b)

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

(c)

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

Takimi uzasadnionymi interesami są:

4.2

(i)

umożliwienie Spółkom kontaktu z Kontrahentami oraz obsługi danej umowy;

(ii)

wykorzystywanie danych kontaktowych Kontrahentów w ramach Bazy Kontrahentów;

(iii)

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

(iv)

zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;

(v)

prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Grupie Azoty;

(vi)

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

(vii)

weryfikacja wiarygodności Kontrahenta;

(viii)

weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach.

obowiązków

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

Wypełnianie zobowiązań umownych

Okres przetwarzania
Okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem
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oraz Spółką
Wymiana danych kontaktowych o Kontrahentach w
ramach Grupy Azoty

Do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych przez Kontrahenta

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

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

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

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

(b)

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

5

Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

5.1

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

5.2

(a)

współadministrowania
Kontrahentów

danymi

kontaktowymi

Kontrahentów

w

ramach

Bazy

(b)

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

(c)

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

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

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

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

(ii)

podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,

(iii)

podmioty świadczące usługi przygotowywania oraz wysyłki korespondencji.

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

(c)

5.3

inni administratorzy danych osobowych, tacy jak:
(i)

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

(ii)

podmioty uczestniczące w procesie ubezpieczania transakcji,

(iii)

Biuro Informacji Gospodarczej,

(iv)

instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,

(v)

dostawcy usług kurierskich lub pocztowych,

(vi)

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

(vii)

inni Kontrahenci lub podwykonawcy uczestniczący w procesie wykonywania
umowy,

inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.

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

6

Prawa przysługujące Kontrahentom i korzystanie z nich

6.1

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

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

(b)

żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami
RODO;

(c)

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

(d)

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

(e)

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

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

6.2

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

7

Aktualizacje klauzuli informacyjnej
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25 września 2018r. i może podlegać dalszym
zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian
lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą
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dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy
komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Kontrahentami.

Oświadczenie Kontrahenta
Niniejszym oświadczam, iż:
(a)

zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Kontrahentów;

(b)

zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom,
których dane osobowe przekazuję Spółkom w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli.

…………………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/ych

Załącznik nr 1
Spółki z Grupy Azoty przetwarzające dane osobowe dla celów obsługi współpracy
z Kontrahentami

Adres spółki

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
/
Administratora danych

Lp.

Nazwa spółki

1.

Grupa Azoty S.A. z siedzibą w
Tarnowie

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

iod.tarnow@grupaazoty.com

2.

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

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

iod.tarnow@grupaazoty.com

3.

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

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

iod.koltar@grupaazoty.com

4.

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

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

5.

ZAKSA S.A.

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

iod@zaksa.pl

6.

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

Staszów, 28-200, Grzybów

iod.siarkopol@grupaazoty.co
m

7.

Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. z
siedzibą w Policach

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

8.

Grupa Azoty Police Serwis Sp.
z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

iod.policeserwis@grupaazoty
.com

9.

„KONCEPT” sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

mateusz.jakobsze@patcom.

iod.zak@grupaazoty.com
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pl
10.

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

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

lkaczmarek@transtech.pl

11.

„Supra” Agrochemia sp. z o.o.

Wrocław, 51-501, ul. Monopolowa 6

supra@gasupra.pl

12.

„PDH Polska” S.A.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

ado@pdhpolska.eu

13.

Zarząd Morskiego Portu Police
sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

ochronadanych@portpolice.p
l

14.

INFRAPARK Police S.A. w
likwidacji

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

15.

„KEMIPOL” sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

16.

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

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

iod.pkch@grupaazoty.com

17.

Grupa Azoty AUTOMATYKA sp.
z o.o.

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

iod.automatyka@grupaazoty.
com

18.

Grupa Azoty PROREM sp. z
o.o.

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

iod.prorem@grupaazoty.com

19.

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

Tarnów, 33-101, ul. Chemiczna 118

iod.tarnow@grupaazoty.com

20.

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

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

iod.pulawy@grupaazoty.com

21.

Agrochem Puławy” sp. z o.o.

Człuchów, 77-300, ul. Mickiewicza 5

22.

Elektrownia Puławy sp z o.o.

Puławy, 24-100, ul. Komunalna 24

23.

SCF Natural sp. z o.o.

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

biuro@scfnatural.pl

24.

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

Gdańsk, 80-550, ul. Kujawska 2

dpo@fosfory.pl

25.

STO-ZAP sp. z o.o.

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

stozap@interia.pl

26.

REMZAP sp. z o.o.

Puławy, 24-110, ul. Ignacego
Mościckiego 12

odo@remzap.pl

27.

Zakłady Azotowe Chorzów
S.A.

Chorzów, 41-503, ul. Gabriela
Narutowicza 15

iod@azotychorzow.pl

28.

PROZAP sp. z o.o.

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

prozap@prozap.com.pl

Gdynia, 81-341, ul. Węglowa 3

bbm@bbm.gdynia.pl

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

iod.jrch@grupaazoty.com

29.
30.

„Bałtycka Baza Masowa” sp. z
o.o.
Grupa Azoty Jednostka
Ratownictwa Chemicznego

grazyna.walz@grupaazoty.co
m

amodrzejewska@kemipol.co
m.pl

czluchow@agrochem.com.pl
kontakt@elektrownia.pulawy.
pl
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sp. z o.o.

31.

Grupa Azoty ATT Polymers
GmbH

Forster Straße 72
D-03172 Guben

dr.manfred.braun@tonline.de

Germany
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Załącznik nr 7
do Umowy Nr ……………………………
Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa kontrahenta Spółki
OŚWIADCZENIE
w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniom nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych, działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(dane identyfikujące przedsiębiorcę)

oświadczamy, iż w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 2014.06.26) posiadamy status:


dużego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 250 pracowników lub
którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR i roczna suma bilansowa przekracza 43
miliony EUR.)



średniego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników
i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.)



małego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.)



mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.)

Jednocześnie oświadczamy, iż ustalenie statutu przedsiębiorstwa nastąpiło w myśl przepisów art. 2 pkt
24 oraz Załącznika nr 1 art. 3 ww. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca
2014 r.
W przypadku zmiany statusu przedsiębiorstwa zobowiązujemy się do aktualizacji niniejszego
oświadczenia w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany.

……………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
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Załącznik nr 8
do Umowy Nr …………………………….
Gwarancja ubezpieczeniowa/gwarancja bankowa
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