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UMOWA NR  

zawarta w …………………………………… w dniu ……………………………. pomiędzy: 

PGE Ekoserwis S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Staszica 30, 50-222 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000879423,  
NIP: 897-10-06-564, BDO: 000000725, kapitał zakładowy 46.875.000,00 PLN, w całości wpłacony, 

zwaną dalej Zamawiającym,  reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………….. 

a  

a  

(…) 

z siedzibą w (…) przy ul. (…), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (…), (…) Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), NIP (…), Kapitał Zakładowy Spółki: (…)PLN*[, opłacony w całości] [dot. 
spółek akcyjnych],  

 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………… 

dalej zwana „Umową”. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną. 

Aktualne na dzień zawarcia Umowy odpisy z KRS Zamawiającego i KRS Wykonawcy stanowią załączniki do 
Umowy. 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że Wykonawca złożył Ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie 
PROC 124001/B  Procedury Zakupów w PGE Ekoserwis S.A.  w trybie przetargu nieograniczonego  zadania pod 
nazwą „Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A.” , 

w zakresie części ……………… postępowania 

Część 1 :  

A) Remont kabin operatora wraz z montażem układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych:  
TD15C nr 13 we Wrocławiu, SG15 nr 1 we Wrocławiu , SG15 nr 1 w Gdyni   

B) Remont kabin operatora wraz z wymianą układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych:  
TD25G nr 2 w Krakowie, TD25G nr 3 w Krakowie, TD25G nr 4 w Krakowie,TD25G nr 5 w Krakowie 

C) Wymiana układu klimatyzacji w spycharce gąsienicowej: TD25G nr 1 w Gdańsku 

D) Montaż układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD20G nr 3 w Gdańsku , TD25G nr 2 w 
Gdyni , 

          
Część 2 : Remont kompletnego podwozia z układem lemiesza oraz regeneracja rozdzielacza hydrauliki w   
spycharce,TD20G nr 3 w Gdańsku  
 
Część 3 : Naprawa kompletnego układu hamulcowego w ładowarce kołowej Ł34 nr 3 w Gdyni 
                 
Część 4 : Naprawa układu skrętu w spycharce gąsienicowej TD25R nr 4 w Gdańsku 
                
Część 5 : Remont mostu przedniego w ładowarce kołowej Liebherr L528 w Gdańsku 
                  
Część 6: Remont silnika w ładowarce kołowej HSW Ł534E we Wrocławiu 
                

a złożona przez Wykonawcę Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  

a także zważywszy, że Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia realizowany był 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska, ruchu technologicznego i innych urządzeń 
Zamawiającego przez podmiot dysponujący odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą 
i doświadczeniem, 

Strony postanawiają, jak następuje: 

 

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJE 

1.1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj im 
przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej w pozostałych 
dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku 
sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje: 

„Data Wejścia w Życie” oznacza datę złożenia podpisu przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy umowa 
podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Zamawiającego, Datą Wejścia w Życie jest 
data złożenia ostatniego z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Zamawiającego. 

„Data Zakończenia Prac” oznacza wskazaną w Umowie w ust. 3.2 datę zakończenia Prac. 

„Dokumentacja Wykonawcy” oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, 
specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Prac, ich wykonania, 
uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w 
ramach Umowy. 
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„Dokumentacja Zamawiającego” oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego i przekazaną Wykonawcy 
dokumentację stanu istniejącego na Terenie Prac oraz dokumentację dotyczącą Prac udostępnioną Wykonawcy 
przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. 

„Dostawa” oznacza rzecz lub prawo, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu 
zgodnie z Umową, w tym Dokumentację Wykonawcy, a „Dostawy” oznacza łącznie wszystkie te rzeczy i prawa 
oraz usługi związane z ich realizacją. 

„DTR” / „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” zwana również paszportem maszyny, oznacza dokumentację 
opracowaną dla każdej maszyny lub urządzenia osobno, która zawiera w szczególności: charakterystykę 
(parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego, 
schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy funkcjonowania, instrukcję użytkowania, 
instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, instrukcję BHP, normatywy remontowe, wykaz części 
zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych 
rysunków. DTR powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. 

 „Dzień” oznacza dzień kalendarzowy. 

„Dzień Roboczy” oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90) oraz sobota i Dzień Energetyka (14 
sierpnia). 

„Duży przedsiębiorca”- oznacza przedsiębiorcę niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani 
średnim przedsiębiorcą. 

„Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca” oznacza odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, 
małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1, ze zm.1)); 

„Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)” oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki względem 
których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu artykułu 4 § 1 
pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.  

 „Oferta” oznacza ofertę (najkorzystniejszą ofertę) złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, 
na podstawie której została zawarta Umowa. 

„Okres Gwarancji i Rękojmi” oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w  § 8. 

„Opis przedmiotu zamówienia” oznacza opis Przedmiotu Umowy opisany szczegółowo w §2 Umowy, w zakresie 
dotyczącym części postępowania nr _____. 

„Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców” (Wymagania BHP) oznacza dokumenty określające 
wymagania w obszarze BHP dla Wykonawców, Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców pracujących na 
rzecz Zamawiającego  na Terenie Wykonywania Prac,  które określa załącznik nr 6 do Umowy.  

„Teren Wykonywania Prac”  : 

Część 1: Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu maszyny lub jej 
elementów obie strony przez Wykonawcę, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie: PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie ul. Ciepłownicza 1 , 31-587 Kraków, EC Wybrzeże , PGE Ekoserwis SA  
ul. Wiślna 6 Gdańsk,  ZEW Kogeneracja S.A. ul. Kleczkowska 52 Wrocław  (Port Miejski). 

Część 2: Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu maszyny lub jej 
elementów w obie strony przez Wykonawcę, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie EC 
Wybrzeże , PGE Ekoserwis SA  ul. Wiślna 6 Gdańsk,  
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Część 3 Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu maszyny lub jej 
elementów w obie strony przez Wykonawcę tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie EC 
Wybrzeże , PGE Ekoserwis SA  ul. Wiślna 6 Gdańsk,  

Część 4: Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu maszyny lub jej 
elementów w obie strony przez Wykonawcę tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie EC 
Wybrzeże , PGE Ekoserwis SA  ul. Wiślna 6 Gdańsk,  

Część 5: Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu maszyny lub jej 
elementów w obie strony przez Wykonawcę tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie EC 
Wybrzeże , PGE Ekoserwis SA  ul. Wiślna 6 Gdańsk,  

Część 6: Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu maszyny lub jej 
elementów w obie strony przez Wykonawcę tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie ZEW 
Kogeneracja S.A. ul. Kleczkowska 52 Wrocław  (Port Miejski) 

 

 „Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy. 

 „Prace” oznaczają wszelkie czynności, w tym Dostawy, realizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 

 „Protokół Odbioru” oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z wymaganiami i 
formą określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia poświadczający należyte wykonanie części lub całości Prac. 

„Przedstawiciel Wykonawcy” / „Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza podmiot wskazany 
w ust. 5.5 

„Przedstawiciel Zamawiającego” / „Generalny Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza podmiot wskazany 
w ust. 5.5 

„Siła Wyższa” oznacza każde działanie lub zdarzenie określone jako takie w § 14 

„Strona / Strony” oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź Zamawiającego i Wykonawcę. 

 „Umowa Podwykonawstwa” oznacza umowę(y) podpisaną między Wykonawcą i Podwykonawcą. 

„Umowa” oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz 
z jej Załącznikami. 

„VAT” oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

„Wada” oznacza niespełnienie przez Prace lub ich część wymagań Umowy, w tym parametrów gwarantowanych 
(o ile zostały one określone w Umowie) i gwarancji ogólnych oraz wystąpienie jakiegokolwiek rodzaju usterek, 
braków lub stwierdzenie wad prawnych. 

„Wynagrodzenie Umowne” oznacza cenę brutto za Przedmiot Umowy określoną w §4 należną Wykonawcy, po 
ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umową, chyba że w Umowie wprost wskazano, że dotyczy 
wynagrodzenia umownego netto. 

„Załącznik” oznacza załącznik do Umowy. 

1.2.  Interpretacje 

1.2.1 w przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów 
składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który 
znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię 
dokumentów Umowy: 

1) Umowa, 
2) Opis przedmiotu zamówienia, 
3) inne Załączniki do Umowy; 
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1.2.2 w przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące 
będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy; 

1.2.3 zasady, o których mowa w ust. 1.2.1 i 1.2.2 powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe 
przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową; 

1.2.4 wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie 
prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty 
powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak również 
w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy. 
Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta; 

1.2.5 Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść; 

1.2.6 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania 
zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego 
lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską; 

1.3. Oświadczenia Stron  

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1.3.1 po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna dla 
realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności Wykonawcy jest 
znany Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne Zamawiającego; 

1.3.2 posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego 
Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio 
wyszkolonego personelu Wykonawcy; 

1.3.3 przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu 
zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiałami otrzymanymi od 
Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji przedmiotu 
zamówienia,  

1.3.4 zapoznał się z Wymaganiami BHP, Taryfikatorem Kar i zobowiązuje się do przestrzegania tych 
wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich 
obowiązków wynikających z Umowy; 

1.3.5 starannie skalkulował Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy, w 
tym pokrycia wszelkich kosztów, łącznie z wypłatą wszelkich odszkodowań lub wynagrodzeń 
związanych z nabyciem urządzeń i materiałów oraz zapewnieniem sprzętu, usług 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, robocizną, podatkami, ubezpieczeniami, 
ustanowieniem Zabezpieczeń, wydatkami ogólnymi i wszelkimi innymi niewskazanymi powyżej 
kosztami, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy; 

1.3.6 skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w oferowanej 
cenie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez 
Zamawiającego; 

1.3.7 podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi 
przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją 
techniczną i dobrą praktyką inżynierską. 

1.3.8 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada / nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika 
nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Wykonawca 
zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiającego 
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o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia 
aneksu. 

Zamawiający oświadcza, że:  
1.3.9 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Zamawiający 
zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o 
tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

 

1.4. Zdolność finansowa Wykonawcy  

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:  

1.4.1 zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy 
uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarcia 
likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy; 

1.4.2 wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji; 

1.4.3 podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w 
odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, 
likwidatora lub innej podobnej osoby; 

1.4.4 w sytuacji gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne 
lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 
Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem; 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w dniu: 
wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia 
likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego 
podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji 
– jednakże każdorazowo przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub 
wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji.  

§2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie: Prac opisanych w załączniku nr 1 Część …………………… [do 
wypełnienia 1, 2, 3, 4, 5,6] 

oraz należyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości oraz rękojmi 
dotyczących Prac w Okresie Gwarancji i Rękojmi. W zakres zadania wchodzą następujące części: 

Część 1 :  

a) Remont kabin operatora wraz z montażem układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych:  
     TD15C nr13 we Wrocławiu, SG15 nr 1 we Wrocławiu , SG15 nr 1 w Gdyni   
b) Remont kabin operatora wraz z wymianą układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD25G nr 2  
     w Krakowie, TD25G nr 3 w Krakowie, TD25G nr 4 w Krakowie,TD25G nr 5 w Krakowie 
c) Wymiana układu klimatyzacji w spycharce gąsienicowej : TD25G nr 1 w Gdańsku 
d) Montaż układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD20G nr 3 w Gdańsku , TD25G nr 2  

           w Gdyni 
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 Część 2 : Remont kompletnego podwozia z układem lemiesza oraz regeneracja rozdzielacza hydrauliki w   
spycharce,TD20G nr 3 w Gdańsku  
 
Część 3 : Naprawa kompletnego układu hamulcowego w ładowarce kołowej Ł34 nr 3 w Gdańsku 
                 
Część 4 : Naprawa układu skrętu w spycharce gąsienicowej TD25R nr 4 w Gdańsku 
                
Część 5 : Remont mostu przedniego w ładowarce kołowej Liebherr L528 w Gdańsku 
                  
Część 6: Remont silnika w ładowarce kołowej HSW Ł534E we Wrocławiu 
                 

2.2.  Miejscem realizacji prac jest Teren Wykonywania Prac Część …………………… [do wypełnienia 1, 2, 3, 
4, 5,6] 

2.3. Nie dotyczy.  

2.4. Przedmiot wykonanych Prac musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być zgodny 
z Umową, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia opisanym w załączniku nr 
……………………   i obowiązującymi przepisami prawa.  

2.5. Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie 
w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia – 
zawartym w niniejszym paragrafie §2 do Umowy oraz załączniku nr 1 część ………[do wypełnienia 
1,2,3,4,5,6] i Prac w tym Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa 
i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma zastosowanie w 
szczególności do innych Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania 
Umowy (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac zawartych w 
Umowie lub Załącznikach), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca 
powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i 
administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest 
również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów 
niezbędnych do wykonania Prac. W związku z powyższym takie zadania traktowane będą jako objęte 
Pracami oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego. 

2.6. Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm 
technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

2.7. Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie,  
w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający 
będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody 
sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania całej lub części Dokumentacji Wykonawcy, (ii) 
wykonania całości lub części Prac oraz (iii) usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po 
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może 
spowodować konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do 
wykonawstwa zastępczego zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca 
niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji 
określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia 
określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest 
zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować z osobą 
trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie 
trzeciej oraz ich wartość,. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie 
trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze 
potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z bieżących płatności 
należnych Wykonawcy.  
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§3 OKRES REALIZACJI UMOWY 

3.1. Data rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy:  Data Wejścia w Życie 

3.2. Data Zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy:  do  45 dni od protokolarnego przekazania 
maszyny do remontu, jednak nie później niż 30.12.2022 r. 

3.3. Nie dotyczy.  

3.4. Datą zakończenia Umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu 
gwarancji lub rękojmi, o których mowa w §7 Umowy. 

3.5. Nie dotyczy  

3.6. Nie dotyczy: 

3.7. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Prac względem terminów określonych w 
Umowie, w szczególności  Daty zakończenia Prac, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować  pisemnie o tym fakcie Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę 
opóźnienia. 

§4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w 
§2 i załączniku nr 1 część ………[do wypełnienia 1,2,3,4,5,6] jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 
wyniesie …………………. PLN netto (słownie: złotych……/100 netto) plus podatek VAT naliczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj …….. PLN brutto (słownie:  złotych ……/100 brutto), 
w tym: 

 
a) za Część 1…………………………………………………………………… 
b) za Część 2 …………………………………………………………………… 
c) za Część 3 …………………………………………………………………… 
d) za Część 4 …………………………………………………………………… 
e) za Część 5 …………………………………………………………………… 
f) za Część 6 ………………………………………………………………..... 
 

Wynagrodzenie Umowne netto jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega waloryzacji 
przez cały okres obowiązywania Umowy 

 

4.2. Nie dotyczy  

4.3. Nie dotyczy  

4.4. Nie dotyczy  

4.5. Nie dotyczy 

4.6. Nie dotyczy 

4.7. Nie dotyczy 

4.8. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest każdorazowo podpisany przez Strony odpowiedni 
Protokół Odbioru, o którym mowa w par. 7 Umowy. 

4.9. Każda faktura VAT wystawiona na podstawie Umowy będzie zawierać: wskazanie odbiorcy, 
numer niniejszej Umowy oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy w formacie IBAN wraz z 
numerem SWIFT Banku Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że rachunek ten musi być zarejestrowany 
na tzw. „białej liście” oraz będzie doręczona na adres wskazany w ust. 4.12. 

Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w zakresie danych określonych w zdaniu 
pierwszym lub niezawierająca danych określonych w zdaniu pierwszym, jak również faktura 
zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub 
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niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa jak również faktura doręczona 
pod adres inny niż wskazany w ust. 4.12. , może zostać zwrócona Wykonawcy bez księgowania 
przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez 
Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez 
Zamawiającego na adres wskazany w ust. 4.12. faktury wystawionej prawidłowo, tj. zawierającej 
w szczególności  dane odbiorcy, numer Umowy i numer rachunku bankowego w standardzie 
IBAN. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić również poprzez wystawienie faktury 
korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą 
pierwotnie wystawioną (korygowaną).Termin na zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu będzie 
wynosił 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego; nieprzekazanie 
żadnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do faktury wystawionej przez Wykonawcę w 
terminie określonym w umowie będzie równoznaczne z zatwierdzeniem faktury przez 
Zamawiającego. 

4.10. W przypadkach przewidzianych w ust. 4.9. powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo 
wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w 
płatności wynagrodzenia. 

4.11. Wykonawca  w fakturze VAT powinien wskazać jako odbiorcę  świadczenia: 

PGE Ekoserwis S.A.   
Plac Staszica 30 
50-222 Wrocław,  
NIP: 897-10-06-564 

4.12. Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu w którym odebrano zrealizowane Prace na podstawie podpisanego Protokołu Odbioru 
i dostarczona wraz z kopią Protokołu Odbioru na adres: 

ArchiDoc S.A. 
Niedźwiedziniec 10 
41-506  Chorzów  

4.13. Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, który 
będzie  wskazany w fakturze VAT, i zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 
identyfikacji podatników i płatników w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres podany w ust. 4.12.  

Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze VAT posiada rachunek VAT utworzony  
do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK prowadzonego  w związku z 
wykonywaną działalnością gospodarczą. 
Płatności z tytułu Wynagrodzenia Umownego mogą być dokonywane z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i 
usług. 

4.14. Nie dotyczy 

4.15. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje w formie papierowej. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazywania w 
deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur, objętych przedmiotową Umową. 

4.16. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4.13., na 
który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, każdorazowo Wykonawca 
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zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego na kolejnej fakturze. Negatywne 
skutki prawne nie zastosowania się do powyższych zapisów ponosi wyłącznie Wykonawca. 

4.17. nie dotyczy. 

4.18. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po 
terminie płatności, zobowiązany jest zwrócić na rachunek wskazany przez Zamawiającego 
wartość faktury korygującej w terminie do 15 dni od jej wystawienia. 

4.19. Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia 
pieniężnego. 

4.20. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

4.21. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

4.22. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe 
lub ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania, w 
przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem 
denominowanym w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową. 

4.23. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia wynikającego z Umowy do: 

a) pełnej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym przy analizie ewentualnych obowiązków w zakresie 
przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 Ordynacja 
podatkowa (dalej „Ustawa”), które mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

b) w przypadku pełnienia roli promotora przez Wykonawcę w rozumieniu Ustawy, wypełnienia 
obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy 
zawodowej, jeśli takie przekazanie informacji naruszałoby ww. obowiązek. 

4.24. Wynagrodzenie Umowne, o którym mowa w ust. 4.1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 
rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie zostanie przez 
Wykonawcę wykonany i odebrany którykolwiek etapów Prac, wynagrodzenie za ten etap nie 
przysługuje Wykonawcy. Określone w ust. 4.1. Wynagrodzenie Umowne nie ulega zmianie przez 
cały okres trwania Umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie. Przepisu 
art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Nie ulegają również zmianie składowe 
wynagrodzenia określonego w ust. 4.1 niniejszego paragrafu. 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

5.1.1 wykonania Prac zgodnie z Umową, w tym z zakresem określonym szczegółowo w Załaczniku nr 1 
Opisie przedmiotu zamowienia; 

5.1.2 zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do 
prowadzenia Prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby czynności 
i obowiązujących przepisów prawa; 

5.1.3 realizacji Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki Odpadami, wewnętrznymi 
regulaminami obowiązującymi na Terenie Wykonywania Prac oraz Opisem przedmiotu 
zamówienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Wykonawca 
zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji aktualnych wymagań Zamawiającego w zakresie 
określonym w zdaniu poprzednim; 

5.1.4 nie dotyczy; 

5.1.5 nie dotyczy; 

5.1.6 nie dotyczy; 
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5.1.7 zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów i narzędzi niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy; 

5.1.8 nie dotyczy;  

5.1.9 nie dotyczy; 

5.1.10 przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej 
oraz innych dokumentów, w tym m.in.: 

a) deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania na 
terenie Polski oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska; 

b) atestów; 

c) DTR maszyn i urządzeń; 

d) kart gwarancyjnych; 

e) certyfikatów, itd.; 

f) dokumentacji fotograficznej 

g) innych, jeżeli wymagane są przepisami prawa lub wymóg taki określono w Opisie przedmiotu 
zamówienia; 

niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego, a także pracowników spółek 
GK PGE, bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wykonawca 
zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania personelu Zamawiającego oraz 
pracowników GK PGE zostanie wprowadzony również do umów podwykonawczych; 

5.1.11 dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji Dostaw i Prac w stosunku do 
przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu z 
Przedstawicielem Zamawiającego; 

5.1.12 zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy  w terminie określonym 
w Opisie przedmiotu zamówienia, a jeśli termin ten nie został określony w Opisie przedmiotu 
zamówienia nie później niż przed przystąpieniem do Prac przez tego Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę  

5.1.13 Wykonawca, jego Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy mają obowiązek wstrzymania się od 
wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku możliwości ich 
wykonywania w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Przedstawicielowi 
Zamawiającego; 

b) przerwania Prac; 

c) dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac lub przerwania polecenia na prace. 

5.2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

5.2.1 nie dotyczy; 

5.2.2 nie dotyczy ; 

5.2.3 przekazania Wykonawcy podstawowych wymagań BHP dla Wykonawców, które określa załącznik 
nr 6 do Umowy.  

5.2.4 zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP i 
Zasadach Gospodarki Odpadami – innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa. 
Wówczas, gdy na skutek takiej zmiany w sposób istotny wzrosną koszty realizacji przedmiotu 
Umowy, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kalkulację bezpośrednich 
kosztów wynikających z takiej zmiany regulaminu – zapisy ust. 20.8. stosuje się odpowiednio; 
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5.2.5 nie dotyczy; 

5.2.6 poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia (tj. 
hałas, zapylenie itp.) oraz wartościach NDS i NDN; 

5.2.7 przekazania niezbędnych informacji posiadanych przez Zamawiającego osobom badającym 
okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy lub zgłoszonych zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych; 

5.2.8 nie dotyczy; 

5.2.9 nie dotyczy; 

5.2.10 nie dotyczy; 

5.2.11 udziału w komisjach odbiorowych Prac, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie 
przedmiotu zamówienia; 

5.2.12 terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.3.1 niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego  osób zatrudnianych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców Obiektowych w 
następujących przypadkach: 

a) nieprzekazania Zamawiającemu lub braku akceptacji przez Zamawiającego POR; 

b) niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej listy 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, z uwzględnieniem ust. 5.1.12 oraz ust. 19.1. i 
dalszych; 

c) nieprzekazania załączników o których mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki 
Odpadami – jeżeli dotyczą; 

d) nie dotyczy 

e) nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach Zamawiającego 
zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz 
bieżącej jej aktualizacji; 

f) braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach energetycznych, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. poz. 828 ze zm.), 
uzyskanych na podstawie przepisów prawa energetycznego przez którąkolwiek z osób 
wykonujących prace eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na 
obiektach Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zarówno osób zatrudnianych 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych); 

g) niewyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy, dla Prac, jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego określił taki obowiązek w 
POR lub Poleceniu / Zezwoleniu na Pracę; 

5.3.2 kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają 
Wykonawcy z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian 
Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

5.3.3 wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, oraz w sytuacjach określonych 
w ust. 5.3.1. Takie wstrzymanie Prac będzie uznane za zawinione przez Wykonawcę, nie jest 
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podstawą do zmiany terminu realizacji umowyi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy; 

5.3.4 usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstąpienia od Umowy, wedle 
wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, 
ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego; 

5.3.5 usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku 
stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków 
odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu 
bez prawa powrotu do wykonywania Prac objętych zakresem Umowy. 

5.4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Dokumentacja Zamawiającego zawiera błędy, 
nieścisłości lub jest niespójna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
o tym Zamawiającego. Wszelka Dokumentacja Zamawiającego ma charakter wyłącznie 
orientacyjny. Zamawiający nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej 
poprawność, aktualność ani kompletność. 

5.5. Generalnym Przedstawicielem Zamawiającego jest:  

…………………………………., tel. ……………, e-mail …………………………………. 

Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy jest: 

…………………………………., tel. ……………, e-mail …………………………………. 

Generalni Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy, uprawnieni są do podejmowania wszelkich 
czynności oraz składania oświadczeń wiedzy w imieniu Strony, którą reprezentują, zmierzających do 
wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, za wyjątkiem czynności i oświadczeń zmieniających Umowę, 
skutkujących zaciągnięciem nowego zobowiązania lub zwolnieniem z długu. Generalny Przedstawiciel 
Zamawiającego ani żaden z Przedstawicieli Zamawiającego nie ma umocowania do zmiany Umowy ani do 
złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy w całości lub w części. 

Pozostali Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnień do 
dokonywania czynności w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Załączniku nr 6 do Umowy. 

5.6. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową 
będą adresowane co najmniej do wiadomości Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. 
Pozostali Przedstawiciele Stron będą adresatami zawiadomień i oświadczeń w zakresie ich 
kompetencji. 

5.7. Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do 
wykonywania określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem doręczonym 
drugiej Stronie, które wywiera skutek w następnym Dniu Roboczym po dacie jego doręczenia. 
Zmiana Przedstawicieli nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

 
 

OBOWIĄZKI PODATKOWE 

5.8. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji  VAT podatku należnego z faktur, które 
będą wystawiane na rzecz  Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy. 

5.9. Wykonawca oświadcza, że towar, który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu 
Umowy, pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie 
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wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu 
gospodarczego,  poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego. 

5.10. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie 
dopuścił się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia 
korzyści podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT. 

5.11. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez 
jakichkolwiek ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, 
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5.12. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem 
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na celu 
wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego 
wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

5.13. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. powyżej, Zamawiający przed 
podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w 
oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je 
zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z 
żądaniem,  o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 
(trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub 
dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub 
dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, 
wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE 

5.14. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności 
przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania 
korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania 
praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony 
mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji 
swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy których 
będzie świadczyć usługi na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie. 

5.15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów 
Biznesowych Spółek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spółki 
GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu,  w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek 
GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży 
należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy 
pomocy których będzie świadczyć usługi przestrzegali tych standardów. 

5.16. W razie zgłoszenia przez  Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania 
przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców  lub osób przy 
pomocy których będzie świadczyć usługi zasad określonych w ustępach powyżej, Wykonawca 
podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie. 

§6 ODBIÓR 

6.1. Odbioru Prac dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Opisie przedmiotu 
zamówienia, zawartym w §2  Umowy oraz mających zastosowanie przepisów prawa i normach. 

6.2. Z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru w obecności Przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół Odbioru sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. Do podpisania Protokołu Odbioru są upoważnieni: Przedstawiciel 

http://www.gkpge.pl/compliance
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Zamawiającego oraz Przedstawiciel Wykonawcy. W razie niestawienia się Wykonawcy na odbiór 
Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnie. 

6.3. Protokół Odbioru powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 

6.3.1 numer umowy, nazwa Przedmiotu Umowy; 

6.3.2 data i miejsce dokonania odbioru; 

6.3.3 osoby dokonujące odbioru; 

6.3.4 rodzaj odbioru: częściowy/ końcowy; 

6.3.5 specyfikacja ilościowa i wartościowa odebranych elementów Przedmiotu Umowy; 

6.3.6 potwierdzenie jakościowe; 

6.3.7 wskazanie ewentualnych działań naprawczych w przypadku wystąpienia niezgodności ze 
specyfikacją lub wady; 

6.3.8 ponadto, do Protokołu Odbioru można dołączyć ewentualne dokumenty stanowiące podstawę 
odbioru ilościowego i wartościowego (kosztorysy, faktury itp.). 

6.4. W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu odbioru, Zamawiający może 
odmówić podpisania Protokołu Odbioru. Zamawiający jest uprawniony, lecz niezobowiązany do 
podpisania Protokołu Odbioru pomimo stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu odbioru 
– w tym przypadku Protokół Odbioru będzie zawierał zestawienie stwierdzonych Wad lub 
niekompletności wraz z terminami ich usunięcia przez Wykonawcę, do usunięcia których 
Wykonawca jest zobowiązany. Wady lub niekompletności, które nie zostały usunięte przez 
Wykonawcę w terminie ustalonym w Protokole Odbioru mogą zostać usunięte przez Zamawiającego 
lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez 
utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, jak również bez utraty 
prawa do skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający powiadomi o 
tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar 
umownych za okres od chwili upływu terminu na usunięcie Wady lub niekompletności do chwili 
usunięcia Wady lub niekompletności. 

 

§7 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

7.1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie wolny od Wad. 

7.2. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji  do limitu 1000 
motogodzin pracy oraz 24 miesięcznej rękojmi. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Prac. 

7.2.1 Dla Części I - Gwarancja 12 miesięcy na remontowane kabiny, 24 miesiące dla montowanych 

układów klimatyzacji, bez limitu motogodzin pracy, 

7.2.2 Dla części II – gwarancja 12 miesięcy do limitu 1000 mtg pracy, 

7.2.3 Dla części III – gwarancja 12 miesięcy do limitu 1000 mtg pracy, 

7.2.4 Dla części IV – gwarancja 12 miesięcy do limitu 1000 mtg pracy, 

7.2.5 Dla części V – gwarancja 12 miesięcy do limitu 1000 mtg pracy, 

7.2.6 Dla części VI – gwarancja 12 miesięcy do limitu 1000 mtg pracy, 

Wszystkie maszyny wyposażone są w liczniki motogodzin.  
Stan licznika motogodzin zostanie wpisany do Protokołu odbioru 

7.3. W przypadku gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały i urządzenia udzielony 
przez producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w ust. 7.2. powyżej, 
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to w stosunku do takich materiałów i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi 
gwarancji lub rękojmi udzielonego przez producenta materiałów i urządzeń. 

7.4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie 
Okresu Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi Wada została 
zgłoszona Wykonawcy. 

7.5. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem 
możliwości technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być 
przygotowanym do usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie 
maksymalne ograniczenie szkód Zamawiającego. 

 Wykonawca przystąpi do usunięcia Wady nie później niż 72h od jej zgłoszenia przez 
Zamawiającego.   

7.6. Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca. 

7.7. Zgłaszania Wad należy dokonywać: 

telefonicznie, na numer:  …………………………………………………..… 

(a następnie potwierdzić w terminie do 2 dni faksem lub pocztą elektroniczną), 

faksem, na numer:   ………………………………………………………,  

lub 

pocztą elektroniczną, na adres: ……………………………………………………… 

7.8. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu 
gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia 
szkody przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. 
Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od 
chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia Wady do chwili usunięcia Wady 
przez osobę trzecią. 

7.9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że Wada 
powstała na skutek: 

7.9.1 niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji 
przy odbiorze końcowym; 

7.9.2 nieautoryzowanych napraw z zastrzeżeniem ust. 7.8., pod warunkiem przekazania przez 
Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym; 

7.9.3 użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno-ruchową; 

7.9.4 Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady powstałe na skutek przyczyn 
wymienionych w ust. 7.9.1 – 7.9.4 powyżej, za wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do usunięcia Wady 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową wycenę naprawy i uzyskać jej 
akceptację. 

7.10. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym Prace nie mogą być 
wykorzystane do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub 
rękojmią, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu okresu wymienionego w ust. 7.2. 
powyżej. 

 

7.11 Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich części zostanie 
stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w ramach gwarancji, na własny 
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koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub tę ich część na nową, a także dokonać takich zmian, 
które wyeliminują występowanie takich Wad w przyszłości, bez uszczerbku dla innych parametrów Prac i 
powiązanych z nimi układów i instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za 
przyczynę powtarzającej się Wady odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 

7.12 W celu utrzymania parametrów gwarantowanych oraz gwarancji ogólnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi, 
Wykonawca będzie uprawniony do dokonywania korekt nastaw Prac w granicach dopuszczonych przez instrukcje 
eksploatacji, lecz niezagrażających bezpiecznemu działaniu Prac oraz powiązanych z nimi układów i instalacji. 
Każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiającego – z 
wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych – o konieczności dokonania korekt w nastawach wskazanych przez 
Wykonawcę Prac. 

 

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA 

8.1. Przystępując do realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie posiadał aktualne 
ubezpieczenie OC z tytułu odpowiedzialności (deliktowej – wynikającej z czynów niedozwolonych 
i kontraktowej – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy) za wszelką 
szkodę: 

8.1.1 powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, w związku z wykonywaniem Umowy; 

8.1.2 powstałą w związku z wykonywaniem Umowy na osobie – poniesienie przez jakąkolwiek osobę 
śmierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu oraz ich następstw; 

8.1.3 wyrządzoną  przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, o ile Wykonawca będzie się 
nimi posługiwał przy realizacji Umowy; 

8.2. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 8.1. na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie nie 
będzie niższa niż 200.000,00 PLN, a udział własny nie większy niż 10% wartości sumy 
ubezpieczenia. 

8.3. O ile okaże się, że Wykonawca nie posiada wymaganych ubezpieczeń, wówczas Zamawiający 
może zawrzeć takie umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach 
określonych niniejszą Umową, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

§9 ZABEZPIECZENIA – NIE DOTYCZY  

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – NIE DOTYCZY 

 

§11 POUFNOŚĆ 

11.1. Z zastrzeżeniem ust. 11.7., Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie przekazywane między 
Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszą Umową i 
niezależnie od opatrzenia ich klauzulą „Informacje poufne”, stanowią informacje poufne i nie 
będą (również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze Stron do innego  celu niż 
należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczególności 
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uzyskania zgody wymaga udzielenie przez którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji 
lub komunikatów prasowych lub innych przekazywanych do wiadomości publicznej.  

11.2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
spowodowanie zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji 
poufnych, w szczególności: 

11.2.1 do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, a 
uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

11.2.2 do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących drugiej 
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu 
Umowy; 

11.2.3 na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek dokumenty 
lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z ich kopiami. 

11.3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: 

11.3.1 staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z mocy prawa; 

11.3.2 zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
Strony; 

11.3.3 ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub organu 
administracji publicznej. 

11.4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego 
charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi lub Podwykonawcy, lub Dalszemu 
Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca powinien 
uzyskać od wskazanych powyżej podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności 
odpowiadające zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu. 

11.5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, 
konsultantów oraz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

11.6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona 
naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 
10 000 PLN za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

11.7. Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub 
wykonywania Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego 
powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności Oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia oraz treści Umowy. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem 
przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego 
– statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji 
dotyczących Umowy, w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
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dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 
2004/72/WE. 

11.8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnić 
– w niezbędnym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, 
wyznaczonej przez Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach 
wykonawstwa zastępczego określonego w §2 ust. 2.8. Zamawiający powinien w przypadku 
opisanym w zdaniu pierwszym uzyskać od osoby trzeciej oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy 
informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym przedmiotu 
Zamówienia w zakresie odpowiadającym postanowieniom niniejszego paragrafu 11.  

11.9.  Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem 
Zamawiającego w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do 
wykonania zastępczego Przedmiotu Zamówienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyżej.  

§12 CESJE PRAW 

12.1. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 
przelewu praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący 
członkiem Grupy Kapitałowej PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części obejmującej urządzenia / instalacje objęte przedmiotem Umowy lub na podmiot 
uprawniony do korzystania z urządzeń / instalacji objętych przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek 
podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie przelew praw i 
obowiązków z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem nieważności. 

12.2. Za uprzednią, pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego Wykonawca może 
przenieść swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku: 

12.2.1 nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, albo 
nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje 
działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym przedmiot Umowy; 

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy. 

12.3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej 
z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zgody Zamawiającego.  

12.4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2. i 12.3. powyżej, może zostać udzielona z 
zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z 
zastrzeżeniem terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających 
z Umowy na osobę trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy 
albo w zakresie węższym od wnioskowanego. 

§13 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z 
przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia Umownego netto, o 
wskazanego w ust. 4.1. W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania tej kary obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z 
tytułu zwłoki. 

13.1.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji 
przedmiotu Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości po 0,75% 
Wynagrodzenia Umownego netto należnego za realizację części zamówienia, w której doszło do 
opóźnienia realizacji z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, wskazanegow ust. 4.1. za 
każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu realizacji Prac.  
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13.1.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w usunięciu 
Wad stwierdzonych przy odbiorze i wskazanych w Protokole Odbioru lub usunięcia Wad w 
Okresie Gwarancji i Rękojmi w wysokości 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto należnego za 
realizację części zamówienia w której doszło do opóźnienia w usunięciu Wad, wskazanegow ust. 
4.1. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu Wad. 

13.2. Łączna suma kar umownych naliczonych z tytułów dotyczących danej cześć zamówienia, nie może 
być wyższa niż 25% Wynagrodzenia Umownego netto za te część zamówienia wskazanego w ust. 
4.1. Umowy 

13.3. W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej 
rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub 
ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z 
wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z dokumentów wystawionych przez 
organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony. 

13.4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 

13.5. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument 
obciążeniowy z terminem płatności 10 Dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony 
dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności 
wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej Strony. 

13.6. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez 
pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy lub pracownika Dalszego Podwykonawcy 
przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania swoich obowiązków 
pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej. 

13.7. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której 
mowa w ust. 12.1.1 oraz 12.1.2 za zwłokę, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia do 
Zamawiającego z wnioskiem o miarkowanie kary umownej, pod warunkiem dotrzymania Daty 
Zakończenia Prac. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w 
sytuacji, gdy na skutek zwłoki nie poniósł żadnej szkody. 

13.8. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej na innej 
podstawie niż ust. 12.1.1 oraz 12.1.2, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z 
wnioskiem o miarkowanie kary umownej. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia 
wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek nienależytego wykonania Umowy nie poniósł 
żadnej szkody 

§14 SIŁA WYŻSZA 

14.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich 
zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub 
niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań 
przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła 
zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni 
należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym w całości lub 
części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod warunkiem spełnienia wymogów 
definicji zamieszczonej powyżej: 

14.1.1 klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski 
żywiołowej; 
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14.1.2 wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), 
inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub embargo; 

14.1.3 rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową; 

14.1.4 wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem 
skażenia radioaktywnego; 

14.1.5 bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony 
dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy. 

14.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio 
na realizację Prac, planowane terminy wykonywania Prac zostaną przesunięte o okres 
występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły 
Wyższej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie. 

14.3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania 
jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając 
stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast 
zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 

14.4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich 
zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z 
alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. 
Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela 
Zamawiającego polecenia ich podjęcia.  

14.5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu Umowy 
o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny 
do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone 
względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

14.6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5., to 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołów Odbioru do dnia odstąpienia od Umowy. 

14.7. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 14.3., stanowi 
okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania 
zobowiązań umownych o czas trwania Siły Wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków 
zaistnienia Siły Wyższej. 

14.8. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca 
poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania 
których jest obowiązany zgodnie z Umową. 

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAN WYNIKAJĄCEYCH Z UMOWY  – NIE DOTYCZY 

§16  ODSTĄPIENIE  

 

16.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności: 

16.1.1 Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne; 

16.1.2 nie dotyczy 
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16.1.3 zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekracza 14 Dni lub Wykonawca opóźnia 
się z realizacją Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je 
ukończyć w czasie umówionym; 

16.1.4 co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, przez 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, 
pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych naruszeń pod rygorem 
odstąpienia od Umowy; 

16.1.5 Wykonawca naruszył postanowienia ust. 5.11.; 

16.1.6 wystąpiła przesłanka opisana w ust. 5.12. lub 5.13.; 

16.1.7 Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od 
towarów i usług; 

16.1.8 powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa publiczne, w 
szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 209 – 309 kk), obrotowi pieniędzmi i 
papierami wartościowymi (art. 310 – 315 kk), przestępstwa lub wykroczenia skarbowe oraz 
przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277 kk), urzędującego członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, popełnione na etapie postępowania zakupowego 
lub w trakcie realizacji Umowy; 

16.1.9 usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu i odstąpienia od Umowy, ze 
skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku 
powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska 
oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na Terenie Wykonywania Prac [ do 
wypełnienia Część 1, 2, 3, 4, 5, 6] 

16.2. Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, wykonuje się poprzez złożenie Stronie 
pisemnego oświadczenia. Umowne prawo odstąpienia, przysługuje Stronie do upływu 90 Dnia od 
Daty Zakończenia Prac. 

16.3. Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, lecz nie 
później jednak niż w ciągu piętnastu (15) Dni od doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca 
powinien: 

16.3.1 zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym 
ust. 14.3; i 

16.3.2 wydać Zamawiającemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nie odebrane przez Zamawiającego, 
w stanie, w jakim będą się one znajdowały w dacie odstąpienia od Umowy – usunąć wykonane i 
nieodebrane rezultaty Prac z  Terenu Wykonywania Prac [ do wypełnienia Część 1, 2, 3, 4, 5, 6]  
zakresie takim, jaki wynika z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu; 

16.3.3 nie dotyczy; 

16.3.4 dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową i wykonaną do tego 
czasu, nawet nieukończoną; i 

16.3.5 nie dotyczy. 

16.4. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków z tytułu Prac 
ukończonych i odebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z tytułu 
rękojmi w zakresie określonym w Umowie, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia 
w tym zakresie. 

16.5. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, jeżeli 
Zamawiający stanie się niewypłacalny lub wobec Zamawiającego zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne. 

16.6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego §14, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie odpowiadające wartości Prac odebranych przez Zamawiającego, na 
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podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także wartości tej części Prac, którą 
Zamawiający określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako pozostającą przy 
Zamawiającym. 

16.7. Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone 
w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 
Kodeksu cywilnego. 

 

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób 
trzecich z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami 
wynikającymi  z realizacji Prac powstałymi w wyniku: 

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub 

17.1.2 szkody na osobie; lub 

17.1.3 szkody w środowisku naturalnym; 

chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

17.2. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to 
Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 

17.3. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 

 

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Bez względu na inne postanowienia Umowy: 

18.1. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z 
jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% 
całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto wskazanego w ust. 4.1. Umowy, z zastrzeżeniem 
ust. 18.3. 

18.2. nie dotyczy 

18.3. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 

18.3.1 oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd, umyślnego działania na szkodę, umyślnego 
niedopełnienia obowiązków, umyślnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa; 

18.3.2 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 

18.3.3 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym; 

§19 KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 

19.1. Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców. Wykonawca nie może 
powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy W przypadku Podwykonawców 
Obiektowych mogą oni angażować do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich 
podwykonawców (Dalszych Podwykonawców Obiektowych). Zaangażowanie w realizację 
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Przedmiotu Umowy Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy 

19.2. Zaangażowanie Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w Załączniku nr 4 do Umowy 
wymaga: uprzedniej zgody Zamawiającego i aktualizacji Załącznika nr 4. 

19.3. Podwykonawcą nie może być podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy 
nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec lub na rzecz spółki należącej do GK 
PGE, a w szczególności podmiot, który naruszył zasady BHP stosowane na obiekcie 
Zamawiającego lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależnej od Zamawiającego lub powiązanej z 
Zamawiającym. 

19.4. Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej 
Umowy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z 
Podwykonawcami zapisów dotyczących przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki 
Odpadami Zamawiającego. 

19.5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 
Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

19.6. Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco 
aktualizować listę osób zatrudnianych przez Wykonawcę i jego Podwykonawców. 

§20 ZMIANY UMOWY 

20.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron. 

20.2. nie dotyczy 

20.3. nie dotyczy. 

20.4. nie dotyczy. 

20.5. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku: 

20.5.1 nie dotyczy; 

20.5.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

20.5.3 nie dotyczy 

20.5.4 nie dotyczy; 

20.5.5 nie dotyczy; 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na zasadach 
określonych w niniejszym par. 20 

20.6. Zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w ust. 20.5.2  zostanie 
oszacowane na podstawie: 

20.6.1 nie dotyczy; 

20.6.2 nie dotyczy; 

20.6.3 zmian stawek: podatku od towarów i usług,. 

20.7. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 20.1., Wykonawca jest 
upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym 
prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, pod 
rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub 
związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia 
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wyceny na prace na podstawie ust. 20.1., którą będzie związany minimum 60 Dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu. 

20.8. Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w 
ust. 20.1., wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie prac objętych 
wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie wycenę na wykonanie tych 
prac, z terminem ważności minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

20.9. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z 
własnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca 
uprawniony jest do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub 
wystąpienia Siły Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie 
spowodowanym odpowiednimi powyższymi okolicznościami. 

20.10. Niżej wymienione okoliczności nie wymagają zawarcia aneksu: 

20.10.1 zmiany Podwykonawców oraz wynikająca z tych zmian aktualizacja Załącznika nr 4 do Umowy, 
polegająca na usunięciu Podwykonawcy lub dodaniu nowego Podwykonawcy nie wymienionego 
w tym Załączniku; 

20.10.2 zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy lub zmiany innych osób funkcyjnych 
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Załączniku nr 6 do Umowy; 

20.10.3 zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, a 
podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

20.11. W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o 
wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w ust. 20.10.1 – 20.10.3, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 19.3. 

20.12. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym 
wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy. 

§21 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

21.1. Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie przetwarzania 
danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z 
jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

21.2. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne 
posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych 
kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie 
polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do 
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,  a także zobowiązane są do zachowania w 
tajemnicy informacji prawnie chronionych. 

21.3. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do 
reprezentacji Stron i realizacji Umowy  w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 
Umowy. 

21.4. Dane osobowe osób, o których mowa w §5, będą przetwarzane przez Strony jedynie w celu i 
zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy. 

21.5. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez [wskazanie nazwy podmiotu, z którym 
spółka PGE Ekoserwis zawiera umowę] do wykonywania Umowy znajduje się na stronie: 
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https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/informacja-o-przetwarzaniu-danych.html. Klauzula 
informacyjna dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego do wykonania Umowy znajduje się:  
[wskazanie miejsca publikacji klauzuli podmiotu, z którym zawarto umowę].  

21.6. Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu 
udostępnienia informacji, o których mowa w ustępie powyżej. 

21.7. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny 
obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób. 

21.8. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i 
zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

21.9. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie 
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 5 w terminie nie dłuższym niż 7 
dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres 
korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 
osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy. 

21.10. Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie 
powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma Dane 
osobowe lub będzie przetwarzała Dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi 
określone w obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu 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) (dalej: 
„RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony 
uregulują kwestię przepływu Danych osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej 
umowy powierzenia Danych osobowych do przetwarzania, w której uregulują w szczególności cel 
i zakres przetwarzania Danych osobowych lub poprzez zawarcie Umowy Udostępnienia Danych. 

21.11. Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, iż podpisując niniejszą Umowę zapoznały się z 
informacjami umieszczonymi pod adresem https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-
danych/informacja-o-przetwarzaniu-danych.html, które mają odpowiednie zastosowanie do 
danych osobowych ich dotyczących, przetwarzanych przez Zamawiającego związku z zawarciem 
Umowy, z zastrzeżeniem, że źródłem danych osobowych są źródła publicznie dostępne 
(odpowiednio: Rejestr Przedsiębiorców KRS lub CEIDG). Dodatkowo, w zakresie danych 
osobowych wskazanych w komparycji Umowy samodzielnie przez osoby reprezentujące 
Wykonawcę, Zamawiający informuje, iż podanie tych danych jest warunkiem zawarcia niniejszej 
Umowy. Brak podania takich danych skutkowałby brakiem możliwości zawarcia Umowy. 

§22 WŁASNOŚĆ 

22.1. Prawo własności rzeczy przechodzi na Zamawiającego z datą podpisania Protokołu Odbioru, 
obejmującego daną rzecz, nawet jeśli ta rzecz nie była w nim wprost wymieniona, lecz była 
przedmiotem odbioru. 

22.2. Z datą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego na Zamawiającego przechodzi 
prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład przedmiotu Umowy, które 
nie były objęte żadnym z dokonanych wcześniej odbiorów. 

22.3. Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Prac, które nie były objęte 
żadnym z dokonanych wcześniej odbiorów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wykonania 

https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/informacja-o-przetwarzaniu-danych.html
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prawa odstąpienia od części Umowy, w zakresie części Prac pozostających przy Zamawiającym 
wedle jego decyzji. 

22.4. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego oznacza przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w 
zakresie utraty i uszkodzenia Dostaw oraz odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad 
obiektami, na których wykonywane były Prace. 

§23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

23.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie 
ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z 
okoliczności wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie 
zostałaby zawarta. 

23.3. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

23.4. O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu 
rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu 
którego znajduje się siedziba Zamawiającego. 

23.5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

23.6. Integralną częścią Umowy są: 

Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 –  Harmonogram Prac i Płatności – nie dotyczy 
Załącznik nr 3 –  Wynagrodzenie Umowne – Szczegółowa Wycena Prac – nie dotyczy 
Załącznik nr 4 –  Lista Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców 
Załącznik nr 5 – Taryfikator kar BHP dla Wykonawców  

23.7. Załącznik nr 5a -  
Załącznik nr 5a - Przedstawiciele Stron 

             Załącznik nr 6 -  Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców 
 

Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Część 1 :  

A) Remont kabin operatora wraz z montażem układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD15C 
nr 13 we Wrocławiu, SG15 nr 1 we Wrocławiu , SG15 nr 1 w Gdyni   

B) Remont kabin operatora wraz z wymianą układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD25G nr 
2 w Krakowie, TD25G nr 3 w Krakowie, TD25G nr 4 w Krakowie,TD25G nr 5 w Krakowie 

C) Wymiana układu klimatyzacji w spycharce gąsienicowej:, TD25G nr 1 w Gdańsku 

D) Montaż układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD20G nr 3 w Gdańsku TD25G nr 2 w 
Gdyni 
 

Miejsce wykonania prac: 
Dla litery A : Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony 
przez Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE 
Ekoserwis S.A., ul. Kleczkowska 52  (teren Portu Miejskiego - Elektrociepłowni Kogeneracja SA),  
 50-220 Wrocław   
 
 Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&MP
_module=main 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&MP
_module=main 
 
Dla litery B: Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony 
przez Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie ul. Ciepłownicza 1 , 31-587 Kraków   
 
Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajują się na stronie internetowej : 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000000&MP
_module=main 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000001&MP
_module=main 
 
Dla litery C, D: Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony 
przez Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE 
Ekoserwis S.A  (teren Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże - PGE EC SA),  
ul. Wiślna 6,  
 80-555 Gdańsk 
 
Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP
_module=main 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP
_module=main 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
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Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje: 
 
Transport spycharki lub jej elementów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy 

 
Dla części 1 :  
Remont kabiny operatora, obejmujący :  
 

1. Poszycie kabiny,  
2. Uszczelnienia, 
3. Przełożenie szyb,  
4. Nowy fotel operatora z pasami bezpieczeństwa,   
5. Tapicerka, 
6. Wygłuszenie kabiny, 
7. Komplet podkładek, śrub,  
8. Komplet poduszek, 
9. Zamki i klamki, 
10. Malowanie (kompletna powłoka lakiernicza) 
11. Komplet cięgien sterujących pługiem,  
12. Tulejki, śruby, podkładki i nakrętki,  
13. Koszty dojazdu i powrotu,  
14. Robocizna. 
15. Transport maszyny  

 
Montaż  / wymiana układu klimatyzacji, obejmujący: 
 
1. Montaż / wymiana kompletnego modułu dachowego / klimatyzatora dachowego zasilanego elektrycznie     
2. Przystosowanie układu elektrycznego do zasilania układu klimatyzacji (instalacja oraz alternator) 
3. Dostosowanie dachu i  podsufitki kabiny  
4 Śruby i nakrętki  
5. Wydajność dostosowana do kubatury kabiny operatora 
6. Panel sterowania w zasięgu ręki operatora  
7. Dobór jednostki z dostępem do części zamiennych i serwisu  
 
Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 
szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym 
Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania 
Prac. Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 
czynności i Prac), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był 
przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, 
jak również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich 
demontażu celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych 
pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  
 
Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 
podczas realizacji zlecenia. 
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Część 2: Remont kompletnego podwozia z układem lemiesza oraz regeneracja rozdzielacza  
                hydrauliki w spycharce gąsienicowej TD20G nr 3 w Gdańsku  
 
Miejsce wykonania prac: 
Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony przez 
Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE Ekoserwis S.A  
(teren Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże - PGE EC SA),  
ul. Wiślna 6,  
 80-555 Gdańsk 
 
Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP
_module=main 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP
_module=main 
 
Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje: 
 

1.Transport spycharki lub jej elementów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy 

Remont obejmujący: 

 

2.Wymiana łańcuchów trakcyjnych wraz z nowymi łącznikami i śrubami:  

  - Łańcuch trakcyjny  

 - Łączniki spinające łańcuchów  

 - Śruby do łączników spinających  

2.1.Przełożenie obecnie używanych płyt gąsienicy do nowego łańcucha 

    - Śruby płyt łańcucha trakcyjnego x komplet. 

    - Nakrętki łańcucha trakcyjnego x komplet. 

2.2 Wymiana kół łańcuchowych  

      - Koło łańcuchowe  

      - Śruby koła łańcuchowego  komplet. 

2.3 Naprawa lub wymiana rolek podtrzymujących. 

2.4 Naprawa lub wymiana rolek jezdnych. 

2.5 Naprawa osłon łańcucha 

2.6 Naprawa lub wymiana siłowników napinających 

2.7Wymiana kół napinających  

2.8  Wymiana łożysk wahliwych ram trakcyjnych 

2.9 Uruchomienie. 

 2.10 Malowanie wymienionych elementów.  

Remont zespołu lemiesza obejmujący następujące elementy 
 

1. Regeneracja z wyminą okładzin pługa wraz kompletem ostrzy.  
2. Siłownik przechyłu  
3. Siłowniki podnoszenia pługa  

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main


   

 

32 

4. Przewody hydrauliczne do siłowników (komplet) 
5. Regeneracja belki pługa pod względem wszystkich otworów i łożysk technologicznych.  
6. Regeneracja czopów belek lemiesza.  
7. Rozpórka pozioma  
8. Rozpórka pionowa  
9. Jarzma siłowników + tuleje  
10. Płytki zasilające siłowniki przechyłu  
11. Regeneracja główek siłownika przechyłu  
12. Tuleje mocujące siłowniki unoszenia  
13. Łożysko wahliwe siłownika unoszenia wraz ze sworzniem   
14. Malowanie wymienionych elementów.  

15. Koszty dojazdu grupy remontowej do Zamawiającego 

16. Robocizna. 
 
Regeneracja rozdzielacza hydrauliki obejmująca:  
 
1.Wymina kompletu uszczelnień  
2.wymiana suwaków 
3.Lakierowanie powłok zewnętrznych  
4.Sprawdzenia sprężyn  
5. Wymiana sprężyn  
6. Przeprowadzenie prób szczelności   
 
Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 
szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym 
Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania 
Prac. Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 
czynności i Prac), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był 
przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, 
jak również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich 
demontażu celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych 
pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  
Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 
podczas realizacji zlecenia. 
 
 

7. Uruchomienie, 
8.  Komisyjny odbiór. 
9.  Wymagania dodatkowe: 
a- dokumentacja zdjęciowa na etapie demontażu, rozłożenia, złożenia montażu poszczególnych elementów  

      w maszynie, 

b- możliwość wizytacji warsztatu Wykonawcy na każdym etapie realizacji w celu kontroli realizacji  

     przedmiotu umowy. 
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Część 3 : Naprawa kompletnego układu hamulcowego w ładowarce kołowej Ł34 nr 3 w Gdańsku 
 
Miejsce wykonania prac: 
 
Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony przez 
Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE Ekoserwis S.A  
(teren Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże - PGE EC SA),  
ul. Wiślna 6,  
 80-555 Gdańsk 
 
Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP
_module=main 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP
_module=main 
 
Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje: 

 
Naprawa układu hamulcowego: 
 

1. Wymiana 6 głowic hamulcowych  
2. Wymiana 4 tarcz Hamulcowych  
3. Wymiana 2 serw hamulcowych  
4. Wymiana 2 pomp hamulcowych  
5. Przegląd przewodów hamulcowych  
6. Przegląd instalacji pneumatycznej 
7. Robocizna  
8. Koszty dojazdu grupy remontowej do Zamawiającego 

9. Transport maszyny na warsztat wykonawcy i z powrotem   

 

 Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 
szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym 
Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania 
Prac. Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 
czynności i Prac), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinnien był 
przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, 
jak również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich 
demontażu celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych 
pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  
Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 
podczas realizacji zlecenia. 
 

10.  Uruchomienie, 

11.  Komisyjny odbiór. 

12.  Wymagania dodatkowe: 

- dokumentacja zdjęciowa na etapie demontażu, rozłożenia, złożenia montażu poszczególnych elementów 

w maszynie, 

- możliwość wizytacji warsztatu Wykonawcy na każdym etapie realizacji w celu kontroli realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
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Część 4 : Naprawa układu skrętu w spycharce gąsienicowej TD25R nr 4 w Gdańsku 
Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje: 
  
Miejsce wykonania prac: 
 
Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony przez 
Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE Ekoserwis S.A  
(teren Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże - PGE EC SA),  
ul. Wiślna 6,  
 80-555 Gdańsk 
 
Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP
_module=main 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP
_module=main 
 
1.Transport spycharki lub jej elementów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 
2.Remont obejmujący wymianę:  
- Pierścieni ustalający  
- Pierścieni uszczelniających  
- Pierścienie osadzające      
- Bieżni łożysk  
- Łożysk 
- Koszy łożyska     
- Podkładek  dystansowych    
- Podkładek utwardzających    
- Podkładek regulujących   
- Śrub i nakrętek       
- Wałek atakujący  
- Tuleje dystansowe    
- Zespół tarcz stalowych hamulca     
- Tarcze cierna    
- Tarcza stalowa  
- Piasta koła tarczowego  
- Kołek gumowy  
- Obudowa wałka atakującego 
- Przewody gumowo metalowe giętkie  
- Kolanka i łączniki  
- Oringi 
- Nakrętki regulujące  
- Koła zębate  
- Wieniec zębaty  
- Korpus  
- Linia smarowania  
 
 
Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 
szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym Prace, 
które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. 
Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania ujawni 
się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac), 
ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinni 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
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en był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, 
jak również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich demontażu 
celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń 
administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  
Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 
podczas realizacji zlecenia. 
 
 
 
 
 
 
 
Część 5 : Remont mostu przedniego w ładowarce kołowej Liebherr L528 w Gdańsku 
 
Miejsce wykonania prac: 
Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony przez 
Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE Ekoserwis S.A  
(teren Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże - PGE EC SA),  
ul. Wiślna 6,  
 80-555 Gdańsk 
 
Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP
_module=main 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP
_module=main 
 

 

Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje: 
1Transport ładowarki  lub jej elementów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy 
 
- Remont obejmujący wymianę  
- Pary kół stożkowego i tarczowego      
- Łożyska wałeczkowo – stożkowego     
- Łożyska wałeczkowo – stożkowego    
- Pierścienia uszczelniającego      
- Koła stożkowo- kompensacyjnego      
- Bolca kompensacyjnego        
- Łożyska wałeczkowo – kompensacyjnego     
- Koła wałka kompensacyjnego      
- Podkładek        
- Podkładek        
- Malowanie wymienionych elementów. 
- Transport maszyny w obie strony  
- Koszty ewentualnego dojazdu grupy remontowej do Zamawiającego 
- Robocizna. 
 
Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 
szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym Prace, 
które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. 
Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania ujawni 
się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac), 
ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
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obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej 
i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich demontażu celem przełożenia. Wykonawca 
zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych 
dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  
Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 
podczas realizacji zlecenia. 
 
 
 
 
 
 
 
Część 6: Remont silnika w ładowarce kołowej HSW Ł534E we Wrocławiu 
 
Miejsce wykonania prac: 
Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony przez 
Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE Ekoserwis 
S.A., ul. Kleczkowska 52  (teren Portu Miejskiego - Elektrociepłowni Kogeneracja SA),  
 50-220 Wrocław   
 
 Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&MP
_module=main 
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&MP
_module=main 
 
 
Transport ładowarki lub jej elementów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy 
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje: 
 
1. Demontaż silnika z maszyny  
2. Demontaż silnika na stanowisku 
3. Wymiana na nowe: 
Tuleja silnika      
Podkładka tulei      
Tłok silnika      
Zestaw pierścieni tłoka      
Sworzeń tłokowy      
Zabezpieczenie        
Tuleja korbowodu      
Półpanewki główne      
Półpanewki korbowe      
Półpierścień oporowy wału górny i dolny    
Zaślepka kanału olejowego     
Grzybek zaw. ciś. oleju     
Sprężyna zaworu ciś.      
Odrzutnik oleju       
Rurka nadmuchu Wtrysku     
Uszczelki . gumowe  wtrysków     
Podkładki  miedziana wtrysków     
Nakrętki  klawiatury      
Nakrętki  śruby kol. wyd.     
Obsada wtrysku STD      

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&MP_module=main
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Końcówka wtrysku      
Uszczelki  korka wlewu      
Podkładki  zabezpieczające koło     
Podstawa pompy paliwa      
Uszczelka gumowa pompy     
Wieniec rozrusznika      
Podkładki zabezpieczające wieniec    
Termostat       
Blaszki sprzęgła       
Podkładka  zabezpieczająca koło pasowe   
Podkładka zabezpieczająco- regulująca    
Sitko odpowietrznik  silnika    
Rura chłodzenia holejka     
Tulejka koła pośredniego .    
Ślizg tulejki koła pośredniego     
Śruby ust. Płytę rozrządu      
Blaszki do regulacji wałka      
Uszczelki filcowe wału tył      
Podkładki zabezpieczające wałek rozrządu  
Łożysko rolki napinacza      
Prowadnica zaworowa      
Oring chłodzenia oleju      
Zawieszenie na filtry      
Zawieszenia przełącza na pompę wtryskową  
Pasek klinowy       
Filtr oleju + uszczelka      
Filtr paliwa pap. + uszczelka     
Filtr paliwa filc + uszczelka     
Pakiet uszczelnień silnika      
Tulejka + oring na blok      
Nasadki zaworów      
Uszczelka      
Odpowietrznik zewnętrzny silnika     
Łożysko nap. pompy wtryskowej     
Zimeringi       
 
4. Regeneracja:  
• Głowic  
• Korbowodów  
• Pompy wtryskowej  
• Alternatora  
• Rozrusznika  
 
5. Montaż na stanowisku  
6. Montaż do maszyny  
7. Zalanie nowymi płynami  
8. Przeprowadzenie prób  
9. Transport maszyny w obie strony   
10.Robocizna  
 
 Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 
szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym Prace, 
które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. 
Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania ujawni 
się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac), 
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ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle 
obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej 
i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich demontażu celem przełożenia. Wykonawca 
zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych 
dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  
Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 
podczas realizacji zlecenia. 
 

11. Uruchomienie. 
12. Komisyjny odbiór. 
13. Wymagania dodatkowe: 

a) dokumentacja zdjęciowa na etapie demontażu, rozłożenia, złożenia i montażu poszczególnych 
elementów w maszynie, 
b) możliwość wizytacji warsztatu Wykonawcy na każdym etapie realizacji w celu kontroli realizacji 
przedmiotu umowy. 
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Załącznik nr 2 –  Harmonogram Prac i Płatności: NIE DOTYCZY 
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Załącznik nr 3 –  Wynagrodzenie Umowne – Szczegółowa Wycena Prac: NIE DOTYCZY 
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Załącznik nr 4 –  Lista Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców 

Zakres podwykonawstwa Podwykonawca Punkt kontaktowy Podwykonawcy 
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Załącznik nr 5 - Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców 

L.p. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe 

1. 
Złamanie zasady 
fundamentalnej. 

- 1 rok zakazu pracy dla pracownika, 
który złamał zasadę na terenie Spółek 
Linii Biznesowej Ciepłownictwo GK PGE; 
- w przypadku pracy na otwarte PnP i 
ZnP, 1 rok zakazu pracy dla kierującego 
zespołem pracowników, w którym 
doszło do złamania zasady 
fundamentalnej. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

2. 
Złamanie pozostałych Zasad 
ratujących życie. 

Pouczenie, przerwanie pracy do 
momentu usunięcia nieprawidłowości 
oraz odnotowanie faktu złamania 
zasady. 

Wydalenie z prac realizowanych na rzecz 
Spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo 
GK PGE i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające. 
Powrót możliwy po ponownym 
przeszkoleniu wprowadzającym w 
kolejnym wolnym terminie. 

3. 
 
 
 
 

Nieprzestrzeganie obowiązków 
kierującego zespołem / 
brygadzisty opisanych w IOBP. 

Pouczenie, przerwanie pracy do 
momentu usunięcia nieprawidłowości 
oraz odnotowanie faktu złamania 
zasady. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na 
rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie na 
ponowne szkolenie wprowadzające w 
kolejnym wolnym terminie. Powrót do 
pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

4. 

Niedostarczenie do 
przedstawiciela Zamawiającego 
w wymaganym w umowie 
terminie dokumentu POR. 

Niedopuszczenie do prac Wykonawcy 
jego Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

5. 

Praca bez ważnego polecenia / 
zezwolenia na pracę wraz z 
załącznikami lub innego 
dokumentu zezwalającego na 
pracę, określonego w Umowie 
(np. POR) i dopuszczenia do 
pracy (tam gdzie jest to 
wymagane). 

Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 
Skierowanie kierującego zespołem na 
ponowne szkolenie wprowadzające. 
Powrót możliwy po ponownym 
przeszkoleniu wprowadzającym 
w kolejnym wolnym terminie. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

6. 

Brak Kierującego Zespołem 
Pracowników w miejscu prac w 
trakcie wykonywania robót lub 
brak właściwego oznaczenia 
kierującego zespołem (np. 
opaska). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na 
rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie na 
ponowne szkolenie wprowadzające w 
kolejnym wolnym terminie. Powrót do 
pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

7. 
Wykonywanie pracy bez 
wymaganych uprawnień. 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

Kara finansowa 5 000 PLN. 
W sytuacji, kiedy osoba posiada 
uprawnienia a wyłącznie nie posiadała 
poświadczenia ich posiadania w miejscu 
pracy, kara dodatkowa nie obowiązuje, 
pod warunkiem jego przedłożenia. 

8. 
Niepoinformowanie osoby 
wskazanej w POR o „punkcie 
stop – BHP” (o ile taki punkt 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na 
rzecz Spółek Linii Biznesowej 

Kara finansowa 5 000 PLN. 
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L.p. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe 

został określony) i 
kontynuowanie prac. 

Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie na 
ponowne szkolenie wprowadzające w 
kolejnym wolnym terminie. Powrót do 
pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

9. 

Niepowiadomienie o wypadku 
przy pracy w ciągu 1h Dyżurnego 
Inżyniera Ruchu spółek Linii 
Biznesowej Ciepłownictwo w GK 
PGE w danej lokalizacji. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na 
rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie na 
ponowne szkolenie wprowadzające w 
kolejnym wolnym terminie. Powrót do 
pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

 

10. 

Inne przewinienia BHP 
nieuwzględnione w taryfikatorze, 
w tym łamanie standardów BHP 
przyjętych w spółkach PGE 
Energia Ciepła S.A. i spółkach 
zależnych oraz opublikowanych 
na platformie eB2B lub w inny 
sposób przekazanych dostawcy. 

Pouczenie i przerwanie pracy do 
momentu usunięcia nieprawidłowości. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na 
rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie na 
ponowne szkolenie wprowadzające w 
kolejnym wolnym terminie. Powrót do 
pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

 
UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze 
oraz inne naruszenia przepisów i wymagań BHP przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców są traktowane, jako wstrzymanie prac z winy wykonawcy. 
UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze 
spowodowane przez wykonawcę przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych 
podwykonawców są naliczane wykonawcy.  
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Załącznik nr 5a - Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawiciele Zamawiającego 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2. Przedstawiciele Wykonawcy 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  
  



   

 

45 

 
Załącznik nr 6 - Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców 
 
 

PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP 

DLA WYKONAWCÓW PGE EKOSERWIS SP. Z O.O. 

 

INST 124059/A 

Sygn.: EKOS/BHP/NTB/4.17  

___________________________________________________________________________________________ 

I CEL I ZAKRES  

1.1 Celem Instrukcji  jest określenie wymagań w obszarze BHP oraz gospodarki odpadami dla 

Wykonawców i ich podwykonawców pracujących na rzecz PGE Ekoserwis Sp. z o.o.  

1.2 Dokument ma zastosowanie dla wszystkich prac i projektów realizowanych przez Wykonawców - 

na podstawie umowy zawartej z PGE Ekoserwis Sp. z o.o. - na terenie spółek Grupy PGE EC (w tym 

PGE Ekoserwis  

Sp. z o.o.). 

II ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

2.1 Za zapoznanie Pracownika spółki / Podwykonawcy / Odbiorcy / Dostawcy / Gościa z niniejszą 
Instrukcją oraz monitorowanie przestrzegania wymagań w niej zawartych, odpowiedzialny jest 
pracownik PGE Ekoserwis  
Sp. z o.o. zlecający pracę lub organizujący wizytację ww. osób na terenie PGE Ekoserwis Sp. z o.o. 
lub innej spółki Grupy PGE EC. 

2.2 W szczególnych przypadkach, głównie na obszarach elektrociepłowni lub elektrowni mogą 
występować dodatkowe lokalne wymagania (wskazane  
w umowie współpracy lub zamówieniu usług). 

III DOKUMENTY POWIĄZANE 

3.1 Deklaracja Zarządu Spółki w sprawie Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w  PGE Ekoserwis sp. 

z o.o. 

z 28.02.2019 r. 

3.2 Wymagania BHP umieszczone na platformie zakupowej PGE EC  

(https://pgeenergiaciepła.eb2b.com.pl) 

3.3 PZ-3.1-I-001.1 (INST 124053/A) Instrukcja ogólna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w PGE Ekoserwis 

sp. z o.o. 

IV ZAŁĄCZNIKI 

4.1 Zał.1 Taryfikator Kar dla Wykonawców 

4.2 Zał.2 Formularz szkolenia wprowadzającego (wzór) 

4.3 Zał.3 Wykaz danych dotyczących pracowników kierowanych do pracy (wzór) 

4.4 Zał.4 Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych  

4.5 Zał.5 Lista kontrolna (check-lista) instruktażu codziennego stanowiskowego. 

4.6 Zał.6 Raport tygodniowy Wykonawcy (wzór) 

V SKRÓTY I DEFINICJE  

 Audyt wewnętrzny, Dalszy podwykonawca, Dopuszczenie do pracy, Dopuszczający, Elektroniczny 

identyfikator, Grupa PGE EC,MS,KSB,KIZ,KIS,KSP,KPZ,KSA,KUZ, Karta zabezpieczenia prac 

pożarowo/wybuchowo niebezpieczne, KP , Kierujący zespołem, Komputerowy system poleceń na pracę 

,Koordynujący, LKZ , Nadzorujący, NDN, NDS, Platforma EB2B ,PNP, Poleceniodawca, POR, Pracownik, 
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Program S.O.W.A. , Przedstawiciel zamawiającego, Punkt stop bhp, Spółka ,Strefa pracy, Taryfikator kar, 

Teren Spółki, Wewnętrzny Akt Normatywny, Wykonawca, Zamawiający, Zakład , Zezwolenie na pracę, 

Zezwoleniodawca 

Skróty użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:  

KIS – karta informacyjna strefy pracy   
KIZ– karta identyfikacji zagrożeń  
KP – kierownik projektu 
KPZ– karta przełączeń zabezpieczeń lub karta przełączeń 
KSA– karta świadectwa analizy  

KSB– karta bieżącego składu brygady 
KSP– karta kontroli strefy pracy  
KUZ– karta uzgodnień i zabezpieczeń prac ziemnych  
LKZ– lista kontrolna zagrożeń  

MS – (ang. Method Statement) Informacja o metodzie wykonywania prac   
NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie; 
NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie; 
PLATFORMA EB2B– platforma zakupowa PGE Energia Ciepła S.A. 
PNP– polecenie na pracę  

POR– projekt organizacji robót  
ZNP – zezwolenie na pracę 
 

   

Definicje pojęć użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:  

5.1 Audyt Wewnętrzny – usystematyzowane i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania 
odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy ustalenia są 
skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów; 

5.2 Dalszy podwykonawca  – oznacza podmiot, któremu Podwykonawca powierzył wykonanie części 
Przedmiotu Umowy; 

5.3 Dopuszczenie do pracy  – potwierdzenie przygotowania miejsca pracy i pozwolenia na rozpoczęcie 
pracy podpisami w odpowiednich rubrykach na dwóch egzemplarzach pisemnego PnP lub ZnP; 

5.4 Dopuszczający–pracownik upoważniony przez prowadzącego eksploatacje do wykonywania w jego 
imieniu określonych czynności związanych z dopuszczeniem do prac , wyznaczony przez 
Poleceniodawcę, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji . 

5.5 Elektroniczny identyfikator – dokument w formie plastikowej karty z zakodowanymi danymi, 
uprawniający do wejścia/wyjścia oraz przebywania na terenie Spółek posiadających elektroniczny 
system dostępu; 

5.6 Grupa PGEEC – Spółka PGE Energia Ciepła S.A. oraz spółki bezpośrednio i pośrednio od niej zależne 

5.7 KSB – KARTA BIEŻĄCEGO SKŁADU BRYGADY – karta zawierająca imienny wykaz pracowników 
wykonujących prace na dane polecenie pisemne, wraz z posiadanymi przez nich uprawnieniami 
kwalifikacyjnymi; 

5.8 KIZ – KARTA IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ – dokument zawierający analizę ryzyk wykonywaną w 
miejscu pracy przed rozpoczęciem prac oraz każdorazowo w momentach zaistnienia Punktów STOP 
BHP; 

5.9 KIS – KARTA INFORMACYJNA STREFY PRACY – zawieszka umieszczana w wydzielonym 
miejscu/strefie pracy, w której powinny zostać zawarte informacje o zakresie zgodnym z 
wewnętrznymi uregulowaniami w Spółce; 

5.10 KSP – KARTA KONTROLI STREFY PRACY – dokument służący wpisywaniu uwag stwierdzonych w 
trakcie kontroli strefy pracy;  
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5.11 KPZ – KARTA PRZEŁĄCZEŃ I ZABEZPIECZEŃ LUB KARTA PRZEŁĄCZEŃ – dokument zawierający 
szczegółowy opis planowanych przełączeń i zabezpieczeń strefy pracy; 

5.12 KSA – KARTA ŚWIADECTWA ANALIZY – dokument potwierdzający wyniki analizy gazów; 

5.13 KUZ – KARTA UZGODNIEŃ I ZABEZPIECZEŃ PRAC ZIEMNYCH – dokument opisujący warunki i 
sposoby bezpiecznego wykonywania prac ziemnych; 

5.14 Karta zabezpieczenia prac pożarowo /wybuchowo niebezpiecznych – dokument określający 
sposób bezpiecznego wykonania prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych; 

5.15 KP – KIEROWNIK PROJEKTU, przedstawiciel PGE Ekoserwis, odpowiedzialny za koordynację i nadzór 
prac i remontów planowanych określonych w umowie wykonywanych na danym terenie lub obiekcie 
Grupy PGE EC 

5.16 Kierujący Zespołem  – dla prac eksploatacyjnych jest to osoba wyznaczona przez Poleceniodawcę, 
od strony Wykonawcy posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, 
kierująca zespołem osób upoważnionych i uprawionych, wykonujących prace eksploatacyjne, a dla 
prac niebędących pracami eksploatacyjnymi jest to osoba kierująca zespołem osób, wyznaczona 
przez Zezwoleniodawcę. Kierujący Zespołem odpowiada za stały i bezpośredni nadzór nad pracami, 
w szczególności w rozumieniu § 81 ust 1 Rozporządzenia ws. Ogólnych przepisów BHP oraz § 32 ust. 
1-4 Rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych; 

 

5.17 Koordynujący-  wyznaczony przez Poleceniodawcę pracownik komórki organizacyjnej sprawującej 
dozór nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana 
praca, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, 

5.18 LKZ – LISTA KONTROLNA ZAGROŻEŃ – jest dokumentem informującym o specyficznych zagrożeniach 
dla danej pracy oraz z informacją o środkach zapobiegawczych, jakie należy zastosować, aby ryzyko 
zminimalizować; 

5.19 MS – (ang. Method Statement) INFORMACJA O METODZIE WYKONYWANIA PRAC – dokument 
stosowany warunkowo w przypadku potrzeby uszczegółowienia technologii lub organizacji prac dla 
danej operacji/zadania, niestandardowych, nieopisanych w POR, których nie można było 
przewidzieć na etapie tworzenia POR. MS jest dedykowany tylko dla danej operacji realizowanej w 
danej strefie pracy, w danym terminie i dla danego zespołu; 

5.20 Nadzorujący -  wyznaczony przez Poleceniodawcę pracownik posiadający ważne świadectwo 
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonujący wyłącznie czynności nadzoru, 

5.21 NDN – Najwyższe dopuszczalne natężenie; 

5.22 NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie; 

5.23 Platforma  EB2B – platforma zakupowa PGE Energia Ciepła S.A. dostępna przez Internet pod 
adresem 

https://pgeenergiaciepła.eb2b.com.pl  umożliwiająca zarządzanie, monitorowanie i kontrolę 
procesów zakupowych; 

5.24 Podwykonawca – oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części Przedmiotu 
Umowy; 

5.25 PNP – polecenie na prace – dokument opisany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, z dnia 28 marca 2013 r. (albo w 
akcie prawnym je zastępującym) rozszerzony, w zależności od Spółki lub zakresu prac, o wszystkie 
lub część następujących dokumentów: 

 wstępną analizę ryzyka związanego z wykonaniem pracy, 

 lista kontrolna zagrożeń (LKZ), 

 kartę informacyjną strefy pracy (KIS), 

 kartę przełączeń i zabezpieczeń lub kartę przełączeń (KPZ), 

 kartę bieżącego składu brygady (KSB), 
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 kartę kontroli strefy pracy (KSP), 

 kartę uzgodnień i zabezpieczeń prac ziemnych (KUZ), 

 kartę świadectwa analizy (KSA), 

 protokół zabezpieczenia prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych (PZP); 

5.26 POR – Projekt Organizacji Robót – dokument opisujący szczegółowo planowany sposób 
bezpiecznego przygotowania i wykonywania prac; 

5.27 Poleceniodawca-pracownik upoważniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i 
instalacji energetycznych do wydawania poleceń na wykonanie prac, posiadający ważne 
świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru . 

5.28 Pracownik – każda osoba wykonująca pracę na rzecz Wykonawcy lub jego Podwykonawcy i 
Dalszego Podwykonawcy; 

5.29 Program S.O.W.A. – ustawiczne i wspólne z Wykonawcami działania podnoszące poziom 
bezpieczeństwa poprzez angażowanie pracowników firm wykonawczych w aktywne działania 
zmieniające postawy  

w obszarze ochrony pracy, szczególnie poprzez rozwijanie umiejętności przywódczych; 

5.30 Przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik Projektu, Specjalista Branżowy, Inspektor Nadzoru itp.) 
– pracownik Spółki, odpowiedzialny m.in. za zgodną z technologią i bezpieczną realizację zadań 
remontowych i inwestycyjnych; 

5.31 Punkt stop bhp – moment w trakcie prowadzenia prac następujący po zakończeniu i przed 
rozpoczęciem nowego etapu prac, wymagającego zmiany technologii, wprowadzenia na miejsce 
pracy nowych narzędzi, maszyn itd., oraz w przypadku zmiany warunków zewnętrznych, niosących 
za sobą potencjalne ryzyko wystąpienia nowych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego lub 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; 

5.32 Spółka– PGE Ekoserwis sp. z o.o.; 

5.33 Strefa pracy  – stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym 

                      do bezpiecznego wykonania prac eksploatacyjnych lub nieeksploatacyjnych; 

5.34 Taryfikator kar  – zbiór przewidzianych sankcji za nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP 
stanowiący integralną część każdej umowy podpisanej przez Spółkę i Wykonawcę (załącznik nr 1); 

5.35 Teren Spółki – teren Grupy PGE EC (w szczególności teren PGE Ekoserwis Sp. z o.o.), na którym 
Wykonawca realizuje umowę zawartą z PGE Ekoserwis Sp. z o.o. 

5.36 Wewnętrzny Akt Normatywny –  dokument PGE Ekoserwis Sp. z o.o. ustalający przepisy ,reguły lub 
normy obowiązujące w Spółce .Wewnętrznymi aktami normatywnymi są: Uchwała , Deklaracja, 
Zarządzenie ,Polecenie ,Pismo okólne , a także dokumentacja Systemu Zarządzania (Polityka , 
Regulamin , Procedura ogólna, Procedura , Instrukcja , Mapa procesu , Karta procesu ) 

5.37 Wykonawca – oznacza dostawcę materiałów oraz wykonawcę usług lub robót świadczonych na 
rzecz Spółki na podstawie zawartej umowy; 

5.38 Zamawiający – PGE Ekoserwis Sp. z o.o. 

5.39 Zakład – odrębna jednostka organizacyjna PGE Energia Ciepła S.A., której miejscem prowadzenia 
działalności jest: Kraków (PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie i PGE Energia Ciepła 
S.A. Oddział nr 1 w Krakowie), Rybnik (PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku), Gdańsk/Gdynia 
(PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże), Toruń (PGE Toruń S.A.), Zielona Góra (EC Zielona Góra 
S.A.), Wrocław/Siechnice (ZEW Kogeneracja S.A.); oraz zakłady PGE Ekoserwis sp. zo.o 

5.40 Zezwoleniodawca – osoba upoważniona pisemnie przez prowadzącego eksploatacje do 
wykonywania działań związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę. Zezwoleniodawcą może być 
pracownik prowadzący eksploatacje PGE Energia Ciepła S.A lub PGE Ekoserwis S.A   

5.41 Zezwolenie na prace (ZnP) – dokument wystawiony przez Zezwoleniodawcę na prowadzenie innych 
czynności, niebędących pracami eksploatacyjnymi, rozszerzony o: 
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 kartę bieżącego składu brygady (KSB), 

 kartę informacyjną strefy pracy (KIS), 

 kartę identyfikacji zagrożeń lub listę kontrolną zagrożeń (LKZ), 

 kartę kontroli strefy pracy (KSP)  

  

VI REALIZACJA 

6.1 OPIS POSTĘPOWANIA  

6.1.        Zasady ogólne   

6.1.1 Rozpoczęcie prac na Terenie Spółki przez pracowników Wykonawcy uwarunkowane jest uprzednim 

zawarciem pisemnej umowy na ich wykonanie, w której w załączniku sformułowane zostały 

podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców w Spółkach GK PGE. Prace na Terenie Spółki muszą 

być wykonywanie w oparciu o  postanowienia właściwej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy. 

6.1.2 Na Terenie Spółki obowiązują przepisy prawa oraz wewnętrzne akty normatywne dotyczących 

jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, 

ruchu osobowego i  materiałowego oraz ochrony zakładu. Wykonawca, jego Pracownicy oraz 

Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy, pracujący na jego rzecz są zobowiązani do stosowania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska oraz 

przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu osobowego i materiałowego, ochrony zakładu oraz 

innych Wewnętrznych Aktów Normatywnych Spółki. Wykonawca jest zobowiązany organizować, 

przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający wypadkom, chorobom zawodowym, 

pożarom oraz degradacji środowiska. 

6.1.3 Wykonawca w przypadku zatrudniania Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców jest 

zobowiązany do przekazania im zapisów zawartych w niniejszych wymaganiach. 

6.1.4 Wykonawca w przypadku zatrudnienia Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców jest 

zobowiązany do poinformowania Spółki o ich zatrudnieniu oraz powinien uzyskać zgodę na ich 

wprowadzenie na Teren Spółki. W przypadku konieczności wprowadzenia nowego Podwykonawcy, 

który nie był zgłoszony w Umowie, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zatrudnienie 

danego Podwykonawcy. 

6.1.5 W każdym wypadku, gdy Wykonawca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – dane 

osobowe swoich pracowników, współpracowników lub innych osób (np. podwykonawców, dalszych 

podwykonawców), zobowiązany jest spełnić w imieniu drugiej strony (odbiorcy danych osobowych) 

– niezwłocznie po takim udostępnieniu - obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO 

względem tych pracowników lub współpracowników lub innych osób. Wzór informacji do podania 

w imieniu PGE Ekoserwis stanowi (Zał.4) 

6.1.6 Wykonawca odpowiada za swoich pracowników. Za pracowników swoich Podwykonawców  

i Dalszych Podwykonawców na tych samych zasadach jak za swoich pracowników. 

6.1.7 Wykonawca zapewnia wszystkim swoim pracownikom oraz pracownikom Podwykonawców  

i Dalszych Podwykonawców pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne (zgodne  

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), profilaktyczne posiłki i napoje (zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków  

i napojów) oraz stały dostęp do wody pitnej. 

6.1.8 Wykonawca jest obowiązany zapewnić kontrolę BHP przez wykwalifikowane służby BHP nad swoimi 

pracownikami oraz pracownikami Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców na każdej 

zmianie, na której będą wykonywane prace, których wykonanie przewiduje zaangażowanie w tym 

samym czasie na terenie zakładu co najmniej 20 osób pracujących na jego rzecz. 
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6.1.9 Wykonawca w przypadku wprowadzania na teren Zakładu osób nieposługujących się językiem 

polskim w stopniu komunikatywnym jest zobowiązany zapewnić na własny koszt usługi tłumacza. 

6.1.10 Wykonawcy realizujący prace na rzecz Spółki są zobowiązani do utrzymywania miejsca pracy w 

należytym porządku podczas trwania robót, stosowania wyłącznie sprawnych i atestowanych 

narzędzi i sprzętu zgodnie z  przeznaczeniem. 

6.1.11 Wszystkie prace na Terenie Spółki powinny być wykonywane na pisemne polecenie, zezwolenie lub 

inne dokumenty zezwalające na wykonanie pracy zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6.1.12 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Przedstawicielowi Zamawiającego w 

wersji edytowalnej (MS Word) POR w terminie nie później niż na 6 dni przed rozpoczęciem prac – o 

ile inaczej nie stanowi zapis w umowie – celem jego sprawdzenia. 

6.1.13 UWAGA. Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien uwzględnić czas potrzebny na 

sprawdzenie POR przez Przedstawiciela Zamawiającego, jak też czas potrzebny na wprowadzanie 

zgłoszonych uwag i poprawek oraz czas potrzebny na akceptację POR przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

6.1.14 POR jest wymagany obligatoryjnie w ramach świadczenia usługi dla wszystkich prac, chyba  że 

wskazany w umowie Przedstawiciel Zamawiającego postanowi inaczej. 

6.1.15  POR jest dokumentem opisującym szczegółowo planowany sposób bezpiecznego przygotowania i 

wykonywania prac sporządzanym przez Wykonawcę. 

6.1.16 W POR Wykonawca opisuje szczegółowo organizację prac, w tym ich koordynację, potencjalne 

ryzyka i środki jakie Wykonawca wdroży w celu zminimalizowania zagrożeń oraz wskazuje osoby 

dozoru/nadzoru, które będą odpowiedzialne w imieniu Wykonawcy za bezpieczne realizacje prac. 

6.1.17 POR musi być zgodny z udostępnionym na platformie eB2B wzorem oraz ma być sporządzony w 

języku polskim. 

6.1.18 Wykonawca zapewnia tłumaczenie POR na język, którym posługują się pracownicy Wykonawcy. 

Koszty tłumaczenia ponosi Wykonawca, jako właściciel dokumentu. 

6.1.19 W przypadku, gdy w ramach umowy/projektu Wykonawca zatrudnia Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców to wówczas Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jednolitego 

(zagregowanego) POR obejmującego cały zakres i organizację prac (w tym prac realizowanych przez 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców), w szczególności dotyczy to opisu działań 

odnoszących się do zagrożeń wynikających z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i 

odpowiedzialności w zakresie koordynacji prac i zespołów. 

6.1.20 Dopuszcza się, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego opracowanie 

kilku niezależnych POR dla poszczególnych operacji lub z podziałem na Podwykonawców 

realizujących prace na rzecz Wykonawcy. W takim przypadku warunkiem koniecznym jest zawarcie 

w POR Wykonawcy jak i w POR-ach jego Podwykonawców szczegółowego opisu koordynacji prac 

realizowanych pod nadzorem Wykonawcy lub innego, wskazanego przedstawiciela Wykonawcy 

(np.jeden z Podwykonawców). 

6.1.21 Dokument POR uznaje się za zatwierdzony po złożeniu na nim podpisów następujących osób: 

 Przedstawiciela Wykonawcy jako opracowującego, 

 Przedstawiciela Wykonawcy jako sprawdzającego, 

 Przedstawiciela BHP Zamawiającego jako akceptującego, 

 Kierownika Projektu Zamawiającego jako akceptującego, 

 Przedstawiciela Wykonawcy jako zatwierdzającego POR. 
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6.1.22 UWAGA: Nie dopuszcza się łączenia funkcji osoby opracowującej zesprawdzającą/zatwierdzającą.

  

6.1.23 Po zebraniu wymaganych podpisów i zatwierdzeniu POR Wykonawca przekazuje przedmiotowy 

dokument w wersji elektronicznej, nieedytowalnej (format PDF) do Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

6.1.24 Wykonawca odpowiada za udostępnienie zatwierdzonego POR w strefie pracy. Każdorazowo przed 

rozpoczęciem robót POR musi być zweryfikowany, a następnie zakomunikowany i omówiony z 

pracownikami przez Kierującego Zespołem (dotyczy to pracowników Wykonawcy oraz 

pracowników Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców). Fakt zapoznania pracowników z POR 

Kierujący Zespołem potwierdza w Liście kontrolnej (Check-lista) instruktażu codziennego 

stanowiskowego – (Zał.5). Pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców potwierdzają fakt zapoznania się z zapisami POR w Potwierdzeniu zapoznania 

pracowników z treścią POR – załącznik do POR.  

6.1.25 Wzór POR wraz z opisami jest zamieszczony na Platformie eB2B w katalogu „Wytyczne  POR”. 

6.1.26 Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w dokumencie Przedstawicieli Wykonawcy Robót w 

załączniku do POR osób Dozoru/Nadzoru, które w imieniu Wykonawcy będą odpowiedzialne m.in. 

za:  

 aktualność i kompletność zapisów POR, 

 zapoznanie Kierujących Zespołami z technologią i organizacją bezpieczeństwa prac zgodnie 

z POR, 

 udostępnienie aktualnego POR-a w strefie pracy, w części opisującej ryzyka w języku 

zrozumiałym dla zespołu osób wykonujących pracę, 

 zapewnienie wymaganych kwalifikacji osób kierowanych do pracy, 

 cykliczną kontrolę realizacji prac przez podległe zespoły osób zgodnie z POR-em, 

 wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia odstępstw od zapisów POR i powiadomienie 

o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego, 

 powiadomienie Przedstawiciela Zamawiającego o każdych modyfikacjach lub zmianach w 

POR, 

 inicjację ponownego procesu akceptacji i zatwierdzenia POR. 

6.1.27 W przypadku braku zatwierdzonego POR/MS lub jego nieaktualności Wykonawca nie może być 

dopuszczony do prac do czasu aktualizacji i ponownego zatwierdzenia POR/MS. 

6.1.28  Każdorazowo przy zmianie warunków realizacji prac (technologii, terminów, organizacji prac etc.) 

Dozór/Nadzór Wykonawcy ma obowiązek aktualizacji POR/MS i ponownego przedłożenia go do 

sprawdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego. 

6.1.29 Każdorazowo Dozór/Nadzór Wykonawcy podczas narady projektowej omawia, weryfikuje i 

potwierdza kompletność i aktualność POR/MS w zakresie planowanych prac. 

6.1.30 Dla operacji niestandardowych lub potrzeby uszczegółowienia technologii lub organizacji prac dla 

danej operacji/zadania, których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia POR, warunkowo 

dopuszcza się możliwość wystawienia dokumentu MS – załącznik do POR.  

6.1.31 Za sporządzenie dokumentu MS zgodnie z wzorem odpowiada przedstawiciel Wykonawcy – 

Kierujący Zespołem. 

6.1.32 MS jest dedykowany tylko dla danej operacji realizowanej w danej strefie pracy w danym terminie 

i dla danego zespołu. 

6.1.33 Dokument MS musi być zaakceptowany przed przystąpieniem do prac przez pracowników Spółki: 
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 Inspektora Nadzoru/Poleceniodawcę, 

 Przedstawiciela Służb BHP, 

 Kierownika Projektu. 

6.1.34 Kierujący Zespołem przed przystąpieniem do prac, podczas przeprowadzania instruktażuz 

pracownikami zespołu omawia organizacje prac i ryzyka opisane w dokumencie MS. 

6.1.35 Zaakceptowany dokument MS podczas realizacji prac powinien być dostępny u Kierującego 

Zespołem i przechowywany wraz z PnP/ZnP. 

6.1.36 Po zakończeniu prac dokument MS musi być przekazany przez Kierującego Zespołemdo 

Poleceniodawcy. 

6.1.37 Osoby kontrolujące od strony Wykonawcy w przypadku stwierdzenia braku POR/MS, odstępstw  

w realizacji prac w stosunku do zapisów POR/MS lub jego nieaktualności mają obowiązek 

wstrzymania prac i zgłoszenia tego faktu Przedstawicielowi Zamawiającego. 

6.1.38 Realizacja przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców prac bez 

zatwierdzonego przez Wykonawcę, a zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiającego lub z 

nieaktualnym POR/MS, jak również realizacja prac niezgodnie z zapisami POR/MS podlega karze 

zgodnie z Taryfikatorem Kar dla Wykonawców – (Zał. 1)lub Karami przywołanymi w Umowie. 

6.1.39 Wszystkie prace związane z montażem i demontażem rusztowań powinny być wykonywane przez 

firmy poddane audytowi bezpieczeństwa (kwalifikowani dostawcy usług rusztowaniowych) i 

umieszczone w wykazie na Platformie EB2B. 

6.1.40 Jeżeli praca jest wykonywana na podstawie pisemnego PnP/ZnP, Wykonawca realizujący prace na 

rzecz Spółki jest zobowiązany w szczególności do respektowania zasad systemu pisemnych PnP/ZnP 

w Spółce oraz stosowania wszystkich dokumentów towarzyszących pisemnemu PnP/ZnP w Spółce 

uregulowanych w wewnętrznych aktach normatywnych Spółki. 

6.1.41 Nieprawidłowości i uchybienia (spowodowane zarówno przez pracowników Wykonawcy jak  

i ewentualnych Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) związane z nieprzestrzeganiem 

przepisów prawa oraz Wewnętrznych Aktów Normatywnych Spółki, będą odnotowywane podczas 

inspekcji miejsc pracy i będą podlegały sankcjom określonym w Taryfikatorze Kar dla Wykonawców 

lub przywołanym w Umowie Karom. 

6.1.42 Wykonawca może wnioskować o zamianę kary określonej w Taryfikatorze Kar dla Wykonawców na 

inwestycje w bhp, wówczas Wykonawca wskazuje Przedstawicielowi Zamawiającego propozycję 

celu na jaki planuje przekazać nałożoną kwotę kary – cel powinien obejmować działania 

poprawiające bezpieczeństwo Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców na terenie Zamawiającego np. zakup Środków Ochrony Indywidualnej. 

6.1.43 Przedstawicielowi Zamawiającego w uzgodnieniu z lokalnymi służbami BHP Spółki może 

zaakceptować lub odrzucić przedstawione we wniosku propozycje. O podjętej decyzji informuje 

Wykonawcę. 

6.1.44 Wykonawca w przeciągu 2 tygodni od zaakceptowania wniosku, przekazuje Przedstawicielowi 

Zamawiającego dowody potwierdzające wykonanie działań określonych we wniosku (faktura, 

fizyczne pokazanie zakupionych środków). 

6.1.45 Uzyskanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do pracy przy urządzeniach energetycznych przez 

obywateli innych krajów odbywa się: 

a) na podstawie złożonego wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie uznania kwalifikacji do 

wykonywania zawodu regulowanego. Organem upoważnionym do uznawania kwalifikacji 

zawodowych, nabytych w państwach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach 

członkowskich EFTA jest Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie (uregulowanie zawarte  
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b) w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie upoważnienia UDT 

do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2299), lub pozytywnie zaliczonego 

egzaminu stwierdzającego posiadane kwalifikacje przed właściwą Komisją Kwalifikacyjną. 

 

6.2 ZASADY WCHODZENIA NA TEREN SPÓŁKI     

6.2.1 Wszystkie osoby wchodzące, wjeżdżające oraz poruszające się po Terenie Spółki, bez 

względu na rodzaj wykonywanych obowiązków służbowych i cel wizyty obowiązują 

regulacje dotyczące ruchu osobowego ustanowione przez Spółkę. Przed wejściem na Teren 

Spółki pracownicy Wykonawcy, Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców są 

zobowiązani uzyskać przepustki zgodnie z regulacjami przyjętymi w  Spółkach.  

6.2.2 Każdy pracownik pracujący na rzecz Wykonawcy (łącznie z kierownictwem oraz 

pracownikami Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) przed przystąpieniem do 

pracy na terenie Zakładu musi odbyć szkolenie wprowadzające, w zakresie obowiązujących 

w Spółce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

zasad ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony. Fakt odbycia 

szkolenia musi być pisemnie potwierdzony przez osobę szkoloną i szkolącą (Zał. 2). 

6.2.3 Spółka ma prawo przeprowadzić dla pracowników wykonawcy, podwykonawców oraz 

dalszych wykonawców, egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie przepisów prawa oraz 

Wewnętrznych Aktów Normatywnych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i 

materiałowego oraz ochrony Zakładu. Pozytywny wynik egzaminu będzie poświadczony 

stosownym dokumentem, którym Pracownik powinien się legitymować podczas pracy na 

Terenie Spółki. W przypadku negatywnego  wyniku egzaminu Spółka ma prawo odmówić 

dopuszczenia Pracownika do pracy (bez odszkodowania oraz bez możliwości przedłużenia 

terminu realizacji prac z tego powodu).  

6.2.4 W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika przepisów prawa oraz Wewnętrznych 

Aktów Normatywnych, dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony 

zakładu, przedstawiciele Spółki mają prawo zastosowania sankcji według Taryfikatora Kar 

dla Wykonawców lub unieważnić szkolenie wprowadzające i odebrać dokument 

upoważniający do wejścia na teren Zakładu.  

6.2.5 W ramach przygotowania i realizacji prac na terenie Zakładu do szczególnych obowiązków 

wykonawcy należy przekazanie Przedstawicielowi Zamawiającego, nie później niż na 6 dni 

przed rozpoczęciem prac o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie, następujących 

dokumentów:  

wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Wykaz 

danych dotyczący Pracowników kierowanych do pracy – (Zał. 3), 

POR w języku polskim, Plan „BIOZ” – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (o ile jest 

wymagany), w języku polskim   

6.2.6 Przed rozpoczęciem prac oraz w ich trakcie Wykonawca będzie posiadał do wglądu dla 

Zamawiającego kopie lub oryginały następujących dokumentów dotyczących pracowników 

Wykonawcy, pracowników jego Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców:  

 aktualne zaświadczenie odbycia szkolenia wstępnego BHP lub aktualne zaświadczenie 

o ukończenia szkolenia okresowego BHP odpowiedniego dla stanowiska, 

 potwierdzenie posiadania uprawnień specjalistycznych w zależności od wymagań na 

danym stanowisku pracy np.: do obsługi dźwigów, podnośników, elektrycznych, 

spawalniczych, zgrzewania, budowy rusztowań, hakowego, sygnalisty i inne 

(pracownik Wykonawcy, Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców podczas 

pracy powinien posiadać przy sobie ich oryginały, kserokopie lub dokument 

potwierdzający posiadane uprawnienia wydany przez  Spółkę), 
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 kserokopie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach, na których 

pracownicy, Wykonawcy, Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców będą 

pracować na Terenie Spółki, 

 kserokopie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) do maszyn i urządzeń wraz z 

instrukcjami oraz certyfikatami CE lub deklaracjami zgodności z Polskimi Normami. 

 

 

6.2.7 Podmioty wykonujące prace na Terenie Spółki mają prawo wystąpić do odpowiednich służb Spółki 

o udostępnienie informacji o pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia (hałas, zapylenie itd.) 

oraz  

               wartościach NDS i NDN, występujących na tych stanowiskach pracy, na których Spółka wykonuje 
pomiary. 

 

6.3 KONTROLA MIEJSC PRACY 

6.3.1 Spółka zastrzega sobie prawo do kontroli przez Zamawiającego lub wskazane przez niego inne osoby 

oraz przedstawicieli Spółki wszystkich miejsc pracy i pracowników Wykonawcy jego 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców na jej terenie, celem kontroli stosowania 

obowiązujących procedur i zasad bezpieczeństwa pracy oraz do ewentualnego wstrzymania prac 

(bez odszkodowania oraz bez możliwości przedłużenia terminu realizacji prac z tego powodu) oraz 

nakładania kar zgodnie z Taryfikatorem Kar dla Wykonawców, jeżeli zostanie stwierdzone 

naruszenie przepisów i zasad. 

6.3.2 Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie Audytów Wewnętrznych przez Zamawiającego lub 

przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań 

jakościowych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

wynikających  

z zakresu prac objętych zleceniem/umową. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zaleceń 

wynikających z przeprowadzonego audytu. 

 

6.3.3 Dodatkowo czynności związane z obserwacją miejsca pracy oraz zachowań w kontekście 

bezpieczeństwa pracy mogą być realizowane przez Społeczną Inspekcję Pracy Spółki, pracowników 

działu Jakości i BHP, oraz uczestników Programu S.O.W.A. Rolą tych osób jest ugruntowanie 

wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa, kształtowanego m.in. poprzez życzliwe zwracanie 

uwagi na sposób prowadzenia prac w danej strefie.  

6.3.4 Kierujący Zespołem Pracowników/Kierownik Robót Wykonawcy, Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców ma obowiązek udzielania informacji i okazywania dokumentów, które zostały 

określone w umowie, w niniejszym dokumencie lub wynikających z przepisów prawa, 

przedstawicielom Spółki dokonującym kontroli 

6.3.5 Każda nieprawidłowość stwierdzona podczas kontroli zostaje odnotowana przez osoby 

przeprowadzające wizytę w sposób przewidziany przez Spółkę 

6.3.6 Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub 

w terminach określonych w raporcie z kontroli albo KSP 

6.3.7 Osoby nadzorujące ze strony Wykonawcy oraz jego Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawców 

mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami Spółki w terminie i miejscach 

podanych przez Spółkę. Podczas tych spotkań będą omawiane i analizowane sprawy BHP, ochrony 

środowiska, jakości wykonywanych prac oraz nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli 

miejsc pracy. 
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6.3.8 Wykonawca realizujący prace na rzecz Spółki jest zobowiązany do przeprowadzania (co najmniej  

1 raz dziennie) kontroli BHP w miejscach prowadzonych przez niego prac i potwierdzania tego faktu 

w KSP, która znajduje się w strefie wykonywania pracy wraz z PnP/ZnP  

6.3.9 Każda nieprawidłowość stwierdzona podczas kontroli zostaje odnotowana przez osoby 

przeprowadzające wizytę w KSP i wymaga pisemnego potwierdzenia przez Kierującego Zespołem 

Pracowników/Kierownika Robót Wykonawcy. 

6.3.10 Osoby przeprowadzające kontrole miejsc pracy są uprawnione do przerwania prac zespołu, który 

naruszył przepisy BHP oraz w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu 

pracownika, natychmiastowego wstrzymania prac i poinformowania o tym zdarzeniu 

Przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli jest to praca wykonywana na polecenie pisemne, przerwanie 

prac następuje za pośrednictwem Dopuszczającego, Nadzorującego, Koordynującego, 

Poleceniodawcy lub przedstawiciela służb BHP Spółki 

6.3.11 Spółka zastrzega sobie prawo do rejestrowania prac wykonywanych na jej terenie przez kamery 

przemysłowe. Zarejestrowany obraz z kamer przemysłowych może być wykorzystywany przez 

Spółkę w celu weryfikacji prawidłowości wykonywania prac, jak również: 

do rozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania łamania przepisów i zasad BHP, 

              w celach dydaktycznych. 

6.3.12 Spółka zastrzega sobie możliwość usunięcia danego Wykonawcy ze swojego terenu i zawieszenia 

współpracy bez odszkodowania w przypadku naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad ochrony środowiska, ruchu osobowego i 

materiałowego oraz ochrony na terenie Zakładu zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

 

 

6.3 NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA  

 

6.3.1 Wyniki kontroli BHP, jakość współpracy ze służbami Spółki oraz uczestnictwo w spotkaniach 

organizowanych przez Spółkę będą podstawą do formułowania oceny Wykonawcy w zakresie BHP. 

6.3.2 Pracownik wyróżniający się bezpieczną pracą może być wyznaczony przez służby Spółki do 

nagrodzenia oraz przyznania tytułu „Pracownika BHP Miesiąca Wykonawcy”. 

6.3.3 Wykonawca, którego Pracownicy wyróżniają się bezpieczną pracą może być wyznaczony jako 

„Bezpieczny Wykonawca Kwartału”. 

6.3.4 Każdy Wykonawca podpisując umowę na realizację prac na Terenie Spółki akceptuje prawo 

Zamawiającego do naliczenia kar umownych określonych w Taryfikatorze Kar dla Wykonawców, w 

przypadku naruszenia zasad organizacji bezpiecznej pracy, określonych w przepisach, umowie i 

dokumentach z nią związanych. 

6.3.5 Taryfikator Kar dla Wykonawców stanowi integralną część każdej umowy podpisanej przez Spółkę 

w imieniu i na rzecz Spółki. 

6.3.6 Spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania kary dodatkowej po indywidualnej ocenie 

przewinienia i okoliczności jego zaistnienia lub odstąpienia, jeżeli Wykonawca przeznaczy 

zastosowaną karę na poprawę warunków BHP. 

6.3.7 Brak współpracy Wykonawcy w zakresie BHP może skutkować wykreśleniem/nieumieszczeniem 

Wykonawcy na Liście Kwalifikowanych Dostawców Spółki. Dany Wykonawca nie będzie brany pod 

uwagę w procedurze wysyłania zapytań ofertowych przez Spółkę przez kolejnych 12 miesięcy od 

momentu wystawienia oceny Wykonawcy, o czym zostanie pisemnie poinformowany. 
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6.4 ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP NA TERENIE SPÓŁKI 

6.4.1 Wykonawcy, jego Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy realizujący prace na rzecz Spółki są  

w szczególności zobowiązani do: 

a) Wyposażania pracowników i zapewnienia stosowania środków ochrony indywidualnej, zgodnych  

z polskimi i europejskimi normami, odpowiednie dla danego miejsca, zagrożeń i rodzaju 

wykonywanej pracy, z ważnym terminem przydatności do użycia, a w szczególności: 

 hełmu ochronnego, 

 obuwia bezpiecznego (min. S3 lub S5 wg. PN-EN ISO 20345), 

 ubrania roboczego z oznaczeniem logo i/nazwą firmy (spodnie robocze lub kombinezon 

roboczy, bluza robocza założona na podkoszulek lub koszulę – w zależności od warunków 

pogodowych), 

 ochrony wzroku, 

 środków ochrony słuchu w miejscach oznaczonych stosownymi piktogramami, 

 ochrony dróg oddechowych w miejscach oznaczonych stosownymi piktogramami, 

 kamizelek odblaskowych (jeżeli ubranie robocze nie jest wyposażone w elementy 

odblaskowe), wymóg ten nie dotyczy prac pożarowo niebezpiecznych. 

b) Dopuszcza się przebywanie w koszulkach z krótkim rękawem: 

 w nastawniach i kabinach dźwigów, suwnic, 

 przy pracy na zewnątrz w temperaturze powyżej 28°C, pod warunkiem zgody Kierującego 

Zespołem oraz po przeprowadzeniu oceny ryzyka wskazującej na brak zagrożeń, przed 

którymi długi rękaw mógłby chronić. 

c) Zapewnienia każdemu Zespołowi pracowników Wykonawcy jego Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców dostępu do podręcznej apteczki w miejscu pracy oraz wyznacza osobę do 

udzielania pierwszej pomocy. Dopuszczalne jest, aby jedna apteczka była dostępna dla kilku 

zespołów pracowników pracujących w tym samym rejonie pracy u tego samego Wykonawcy. 

d) Zapewnienia pracownikom czystej i nieuszkodzonej odzieży roboczej z długim rękawem 

posiadającej nazwę/logo, pozwalające na identyfikację firmy po ubraniu – Wykonawca gwarantuje, 

że pracownicy zatrudnionych przez niego firm Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców będą 

 posiadali odzież roboczą z długim rękawem zawierającą nazwę/logo własnej firmy. 

e) Zapewnienia, że Kierownictwo Wykonawcy, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, 

nawet gdy nie wykonuje żadnej pracy, podczas przebywania na Terenie Spółki będzie stosować takie 

same środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą jak pracownicy wykonujący prace. Nie 

dotyczy to przebywania w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, socjalnych oraz miejscach 

wyłączonych z obowiązku stosowania takich środków ochrony. 

f) Zapewnienia stosowania stałych wygrodzeń strefy pracy i utrzymania ich w stanie nienaruszonym 

przez cały okres wykonania zadania. Dla prac realizowanych nie dłużej niż 48h dopuszcza się 

stosowanie czasowych wygrodzeń łańcuchowych żółto-czarnych, w innym przypadku należy 

stosować wygrodzenia stałe (np. wygrodzenia ochronne, bariery rozsuwane, zapory harmonijkowe, 

ogrodzenia ażurowe etc.). Rodzaj zastosowania wygrodzeń powinno być dobrane stosownie do 

oceny ryzyka. 

g) Bezwzględnego zakazu stosowania jako elementu wygrodzenia taśmy foliowej wygrodzeniowo-

ostrzegawczej. 

h) Wskazania Kierującego Zespołem, który odpowiada za stały i bezpośredni nadzór nad pracami, w 

szczególności rozumieniu § 81 ust. 1 Rozporządzenia ws. ogólnych przepisów BHP oraz § 32 ust. 1-

4 Rozporządzenia w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych. 

i) Zapewnienia, że w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kierującego Zespołem dalsze 

wykonywanie pracy będzie przerwane, a zespół wyprowadzony ze strefy pracy. 

j) Wyznaczenia i przydzielenia nadzorującego, jeżeli Poleceniodawca uzna to za konieczne ze względu 

na szczególny charakter i warunki wykonywania pracy. W takim wypadku nadzorujący nie będzie 

wykonywać innych prac poza czynnościami nadzoru. Do obowiązków nadzorującego należy: 
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 sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od dopuszczającego, jeżeli 

zostało przygotowane właściwie, 

 zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonywania 

pracy potwierdzonego wpisem do Listy kontrolnej (Check-lista) instruktażu codziennego 

stanowiskowego – (Zał.5) 

 sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami i procesem, 

 powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy. 

 

k) Zapewnienia, że Kierujący Zespołami będą przez cały okres pełnienia tej funkcji w ramach PnP/ZnP 

oznaczeni żółtą opaską na ramię z czarną literą „B”, przekazywaną przez dopuszczającego do prac. 

Kierujący Zespołem zwraca opaskę w momencie zamknięcia PnP/ZnP i przekazuje ją 

dopuszczającemu. 

l) Kierujący Zespołem lub Kierownik Robót z ramienia Wykonawcy w każdym dniu przed rozpoczęciem 

prac i każdorazowo w przypadku zmiany technologii (zmiana technologii wymaga aneksowania 

/aktualizacji POR) zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracownikom 

zespołu. Instruktaż będzie obejmował m.in.: 

 zapoznanie Pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas realizacji poszczególnych 

czynności, 

 uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, omówienie POR w szczególności  

w zakresie bieżących prac oraz ewentualnych zmian, 

 omówienie sposobu poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych, 

 sprawdzenie kompletności stosowanych środków ochrony indywidualnej wymaganych 

dodanych prac (czy pracownicy są wyposażeni w wymaganą odzież roboczą, buty, hełm 

ochronny, ochronniki słuchu, maskę przeciwpyłową, rękawice, okulary/przyłbicę itd.) 

stosownie do wymagań realizacji operacji, 

 przegląd wszystkich narzędzi/elektronarzędzi niezbędnych do wykonania operacji oraz 

dokonanie oceny ich stanu technicznego (wszystkie narzędzia/elektronarzędzia muszą być 

sprawne, bezpieczne i posiadają wymagane dopuszczenia), 

 przegląd (wraz z zespołem Pracowników) stanu technicznego rusztowań i potwierdzenie, że 

rusztowania, które będą wykorzystane do prac są bezpieczne (w szczególności kompletne, 

sprawne oraz zatwierdzone do użytkowania), 

 omówienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokości, instruktaż poprawnego stosowania 

zabezpieczeń (szelki, amortyzator, linki itp.) podczas prac na wysokościach oraz sposobu 

bezpiecznego korzystania z urządzeń tj. podnośników koszowych typu zwyżka, drabin itd. 

sprawdzenie wymaganych dopuszczeń technicznych (badania techniczne, protokoły kontroli 

kalibracji czujników itd.), 

 sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i akcesoriów dla prac transportu bliskiego, przegląd 

zawiesi, haków (w tym ich zabezpieczeń), 

 omówienie innych zagrożeń i sposobu organizacji prac stosownie do operacji. 

m) Przeprowadzenie instruktażu Pracowników zostanie udokumentowane wpisem do Listy kontrolnej 

(Check-lista) instruktażu codziennego stanowiskowego – (Zał.5). 

n) Umieszczenia przy wejściu do obszaru wygrodzonego miejsca pracy, Karty Informacyjnej Miejsca 

Pracy oraz KSP zgodnie z standardem przyjętym w Spółce  

6.4.2 Wykonawcy są zobowiązani do poinformowania niezwłocznie, lecz nie później niż w przeciągu 1 

godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, Dyżurnego 

Inżyniera Ruchu (DIR), inspektora nadzoru, służby BHP oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 

Spółka zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w badaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy 

pracy, jeżeli do wypadku przy pracy doszło na jej terenie. Wykonawca i Spółka ma obowiązek 

udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy osobom 

badającym okoliczności i przyczyny wypadku powstałego na Terenie Spółki. 
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6.4.3 Pracownicy są zobowiązani do poddawania się kontroli zawartości alkoholu w wydychanym 

powietrzu podczas wchodzenia na teren i wychodzenia z terenu Spółki, jak również na wezwanie 

upoważnionej osoby kontrolującej. Przebywanie osób na Terenie Spółki w stanie, w którym 

zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest wyższa od 0,1 mg alkoholu na 1 dm3 jest 

niedopuszczalne i podlega sankcjom zgodnie z Taryfikatorem Kar dla Wykonawców. 

6.4.4 Na żądanie Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązywani do sporządzania i przekazywania 

Przedstawicielom Zamawiającego Raportu tygodniowego Wykonawcy – (Zał. 6), chyba że ustalono 

ze Spółką inny sposób raportowania danych zawartych w tym załączniku. 

  

6.5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.5.1 Z dniem wejścia w życie niniejszej Instrukcji traci moc instrukcja „Podstawowe wymagania BHP dla 

wykonawców w PGE Ekoserwis „PZ-3.1-I-002,wydanie 4 
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Załącznik nr 1 – do INST 124059 Taryfikator kar dla wykonawców 

 
  Taryfikator kar dla wykonawców   

Zał.1 do INST 124059/A Podstawowe wymagania BHP dla wykonawców   
   w PGE Ekoserwis sp. z o.o.  

 

 

 

 

Lp. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe 
1 Złamanie zasady 

fundamentalnej. 
- 1 rok zakazu pracy na terenie Spółki  dla 
pracownika łamiącego zasadę, 
- w przypadku pracy na otwarte PnP i ZnP, 1 rok 
zakazu pracy kierującego zespołem pracowników, w 
którym doszło do złamania zasady fundamentalnej. 

Kara finansowa 10 000 PLN*. 

2 Zasady ratujące życie. Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady. 

Wydalenie z prac 
realizowanych na rzecz Spółki 
i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające.  
Powrót możliwy po ponownym 
przeszkoleniu 
wprowadzającym w kolejnym 
wolnym terminie.  

3 
 
 
 
 

Nieprzestrzeganie obowiązków 
kierującego zespołem / 
brygadzisty opisanych w IOBP. 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady. 

Wydalenie z prac 
realizowanych na rzecz Spółki 
i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające.  
Powrót możliwy po ponownym 
przeszkoleniu 
wprowadzającym w kolejnym 
wolnym terminie.  
 

4. Praca bez ważnego polecenia na 
pracę lub innego dokumentu 
zezwalającego na pracę (np. 
POR) i dopuszczenia do pracy z 
wszystkimi niezbędnymi 
załącznikami (tam gdzie jest to 
wymagane). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 
Skierowanie kierującego zespołem na ponowne 
szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po 
ponownym przeszkoleniu wprowadzającym 
w kolejnym wolnym terminie. 

 

Dodatkowe kary zgodnie  
z zapisami umownymi. 

5. Brak Kierującego Zespołem 
Pracowników w miejscu prac  
w trakcie wykonywania robót  
lub brak właściwego oznaczenia 
kierującego zespołem (opaska). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu 
złamania zasady. 
Skierowanie kierującego zespołem na ponowne 
szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po 
ponownym przeszkoleniu wprowadzającym 
w kolejnym wolnym terminie. 

 

6. Wykonywanie pracy bez 
wymaganych uprawnień.  

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 

Kara finansowa dla firmy w 
przypadku nieposiadania 
uprawnień – 1000 PLN. 

7. Nie poinformowanie Inspektora 
Nadzoru o „punkcie stop – BHP” 
(o ile taki punkt został określony) 
i kontynuowanie prac bez 
wcześniejszej analizy ryzyk. 

Wydalenie kierującego zespołem/brygadzisty 
z prac realizowanych na rzecz Spółki i skierowanie 
na ponowne szkolenie wprowadzające.  
Powrót możliwy po ponownym przeszkoleniu 
wprowadzającym w kolejnym wolnym terminie. 

1000 PLN. 

8. Niepowiadomienie o wypadku 
przy pracy w ciągu 1h do DIR / 
Spółki w danej lokalizacji. 

Wydalenie kierującego zespołem/brygadzisty 
z prac realizowanych na rzecz Spółki i skierowanie 
na ponowne szkolenie wprowadzające.  
Powrót możliwy po ponownym przeszkoleniu 
wprowadzającym w kolejnym wolnym terminie. 

1000 PLN. 
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Zał.2 do INST 124059/A  
 

Formularz szkolenia wprowadzającego  
( PRACOWNIKA SPÓŁKI / PODWYKONAWCY / ODBIORCY / DOSTAWCY / GOŚCIA * ) 

 
 

Data: …….…….………… 
 
Nazwa firmy: …………………………….……….…….…………………………..…………. 
 
Imię i nazwisko pracownika: …..………………..…….……………………………..………. 
 
Nazwa zakładu/obszaru PGE Ekoserwis sp. z o.o.: ………………………………………………….……… 
 
 
OŚWIADCZAM, ŻE: 
 
1) Odbyłem szkolenie wprowadzające przeprowadzone przez przedstawiciela PGE Ekoserwis sp. z o.o.  
 

 Przeczytałem, zrozumiałem i będę stosować się do wymagań zawartych w Instrukcji „PODSTAWOWE 
WYMAGANIA BHP DLA WYKONAWCÓW PGE EKOSERWIS”  
(nr Instrukcji PZ-3.1-I-002, wydanie 3). 

 
    
Podpis ……..………….…..………………. 

 
 
 
Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie: …..….………………..………. 
 

 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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Zał.3 do INST 124059/A - Wykaz danych dotyczących pracowników kierowanych do pracy  
 
 

 
              …………………………………………………..                                                                                                                         
………………………………………………….. 
                 Miejscowość, data                                                                                                                                                                 Nazwa WYKONAWCY 
 
  

     Wykaz danych dotyczących PRACOWNIKÓW kierowanych do pracy 

  

L.p
. 

Imię i 
nazwis

ko 
Firma 

Nazw
a 

stano
wiska 

Data 
ważnoś

ci 
okreso
wego 

szkolen
ia bhp 

Świade
ctwo 

kwalifik
acyjne 

E 
grupy i 
punkty 

Data 
ważno

ści 
świad. 
kwal. 

E 

Świade
ctwo 

kwalifik
acyjne 

D 
grupy i 
punkty 

Data 
ważno

ści 
świad. 
kwal. 

D 

Upra
wnien
ie na 
wózki 
jezdni
owe 

Upra
wnien

ie 
UDT 

Uprawni
enia 

spawaln
icze 

Zgłoszony 
jako 

Brygadzista
/Kierujący 

Zespołem –
wstawić 
„TAK” * 

Inne 

              

              

              

              

              

              

Liczbę wierszy należy zwiększyć, w zależności od liczby pracowników. 
*Jako brygadzistów/kierujących Zespołem należy wpisywać osoby mające min. 3 lata stażu pracy w danej 
branży.  
 
Oświadczamy, że: 
1. Wszelkie podane informacje w tabeli powyżej są prawdziwe, pod rygorem kary lub odstąpienia od umowy z 

winy WYKONAWCY. 
2. Wszyscy pracownicy WYKONAWCY jak i jego ewentualnych podwykonawców wykonujący prace na rzecz 

SPÓŁKI zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których pracują. 
3. Zobowiązuję się przedłożyć do wglądu na żądanie SPÓŁKI dokumenty potwierdzające przedstawiane 

informacje podane w tabeli powyżej, pod rygorem kary lub odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY. 
4. Gwarantuję i zapewniam, że jestem uprawniony do przekazania SPÓŁCE danych osobowych moich 

pracowników i pracowników ewentualnych podwykonawców pracujących w ramach zlecenia oraz, że jestem 
w pełni świadomy obowiązków, jakie w tym zakresie nakładają na mnie obowiązujące przepisy w zakresie 
danych osobowych. Zobowiązuję się do spełnienia w imieniu PGE Ekoserwis Sp z o.o. obowiązku 
informacyjnego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4,  
w stosunku do osób wymienionych powyżej. 

5. Wszyscy pracownicy (zarówno pracownicy WYKONAWCY jak i pracownicy podwykonawców pracujących na 
jego rzecz), posiadają zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich pracowników. 

6. Wszyscy pracownicy (zarówno pracownicy WYKONAWCY jak i pracownicy podwykonawców pracujących na 
jego rzecz), którzy będą pracować na terenie SPÓŁKI zostali zapoznani z wymaganymi dokumentami 
dotyczącymi bhp. 
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………………………………………. 
Imię, nazwisko i czytelny 
podpis osoby (albo osób)  

uprawnionych do 
reprezentacji 
WYKONAWCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zał.4 do INST 124059/A - Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych 
 

…………………………………………………..  ………………………………………………….. 
Pracodawca  Data i miejscowość  
 
 

  

…………………………………………………..   
Imię i nazwisko pracownika   
   
   

 
Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), działając w imieniu PGE 
Ekoserwis Sp. z o.o.  informujemy, że:  
 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Ekoserwis sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu (50-222), Plac Staszica 30. 

 
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się ze Specjalistą ds. ochrony 

danych osobowych pod adresem email: rodo.ekoserwis@gkpge.pl; pod numerem telefonu 
032 429 47 84 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  

 
III. Źródło danych: otrzymaliśmy dane od Twojego pracodawcy. 

 
IV. Cele przetwarzania: Twoje dane są przetwarzane w celu zapewnienia należytej realizacji umowy 

zawartej pomiędzy PGE Ekoserwis Sp. z o.o. a Twoim pracodawcą, w szczególności zapewnienia 
bezpieczeństwa przebywania na terenie Spółki oraz ewentualnie w celu odpowiedzi na 
potencjalne roszczenia z tytułu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy. 

 

http://pgeekoserwis.pl/images/pdf/OGŁOSZENIE_Specjalista_RODO.pdf
http://pgeekoserwis.pl/images/pdf/OGŁOSZENIE_Specjalista_RODO.pdf
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V. Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na 
podstawie art. 6 ust 1  
lit.b) i f) RODO). Prawnie uzasadnionym interesem PGE Ekoserwis sp. z o.o. jest zabezpieczenie 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ewentualne dochodzenie lub 
obrona przed roszczeniami  
z tytułu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy. 

 
VI. Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, 

stanowisko służbowe, informacje nt. posiadanych kwalifikacji i uprawnień. 
 

VII. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:  
a. podmiotom z Grupy PGE; 
b. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym; 
c. naszym podwykonawcom np. kancelariom prawnym. 

 
VIII. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas  niezbędny 

do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane, a po tym okresie do czasu przedawnienia 
roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony. 

 
IX. Twoje prawa: zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c. żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; 
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz pkt. X.); 
e. przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w 

zakresie dopuszczalnym przepisami RODO); 
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
X. Prawo do sprzeciwu  

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych 
celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą 
nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Informujemy, że w procesie realizacji umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje 
dane nie są profilowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

64 

Zał.5 do INST 124059/A - Lista kontrolna codziennego istruktażu stanowiskowego 
 
 

LKI LISTA KONTROLNA („CHECK-LISTA”) INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO NR ………… 

1 Firma: 

2 Nazwisko i imię przeprowadzającego instruktaż: 

 Podjęte czynności sprawdzające 

 

……............……

… 

 
(data) 

 

……............……

… 

 
(data) 

 

……............……

… 

 
(data) 

 

……............……

… 

 
(data) 

 

……............……

… 

 
(data) 

 

……............……… 

 
(data) 

 

……............……

… 

 
(data) 
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K 
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E 
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E 

D
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ZY 

TA

K 
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3.

0 

Czy jesteś przy właściwej 
instalacji/urządzeniu? 

                     

3.

1 

Zapoznałem wszystkich pracowników z 
zagrożeniami, technologią i organizacją prac 
(Źródła informacji: LKZ, POR, MS – informacja 
o metodzie wykonania prac, narada 
koordynacyjna). 

                     

3.

2 

Omówiłem sposób alarmowania i poruszania 
się po wyznaczonych ciągach 
komunikacyjnych oraz dostępie do środków 
gaśniczych. 

                     

3.

3 

Potwierdzam, że wszyscy pracownicy 
posiadają Środki Ochrony Indywidualnej 
wymagane do danych prac (odzież robocza, 
buty, hełm ochronny, ochronniki słuchu, 
maska przeciwpyłowa, rękawice, 
okulary/przyłbica itp.).  
Wszystkie ŚOI posiadają wymagane 
dopuszczenia. 

                     

3.

4 

Sprawdziłem dobór narzędzi/elektronarzędzi 
do wykonania pracy oraz sprawdziłem  ich 
stan techniczny. Wszystkie 
narzędzia/elektronarzędzia są sprawne, 
bezpieczne i posiadają wymagane 
dopuszczenia. 

                     

3.

5 

Dokonałem wraz z zespołem pracowników 
przeglądu stanu rusztowań oraz podestów i 
schodów (kraty wema). Potwierdzam że 
rusztowania, podesty i schody które będą 
wykorzystane do prac są bezpieczne (w 
szczególności kompletne, stabilne, 
przytwierdzone, sprawne oraz zatwierdzone 
do użytkowania). 

                     

3.
Omówiłem sposób prac i obowiązek 
stosowania zabezpieczeń podczas prac na 
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Zał.6 do INST 124059/A – Wzór raportu tygodniowego wykonawcy   
 
 
  

RAPORT TYGODNIOWY WYKONAWCY (WZÓR) 

Lokalizacja: 

Kierownik Budowy/Robót:  

Wykonawca: ……… 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

Ilość 
pracownikó
w 

       

Podwykonawca 1: ………… 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

Ilość 
pracownikó
w 

       

Podwykonawca 2: ………… 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

Ilość 
pracownikó
w 

       

Podwykonawca n: ………… 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

Ilość 
pracownikó
w 

       

 
Podpis przedstawiciela Wykonawcy  

…….………………………………….. 
 

6 wysokościach w tym prac na rusztowaniach , 
z wykorzystaniem zwyżki, prac linowych i etc. 
(szelki, amortyzator, liny, badania techniczne 
zwyżki etc.). 

3.

7 

Sprawdziłem stan techniczny urządzeń i 
akcesoriów dla prac transportu bliskiego. 

                     

 Podpis przeprowadzającego instruktaż        

Inne omówione zagrożenia i tematy podczas  instruktażu 


