
Umowa nr WMNŁ/........../2021 
 

zawarta w dniu …………… w Gliwicach pomiędzy: 
 
Walcownią Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. 
Metalowców 6, 44-109 Gliwice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu 
Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000374289, NIP 
9691586199, o kapitale zakładowym w wysokości 24 572 355,94zł w całości 
opłaconym, 
reprezentowaną przez: 

1. ……………………. - …………………….. 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a  
             
reprezentowanym przez: 

1. ………………………..  - ……………………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ.    

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie stanowiska do pomiaru grubości blach 

walcowanych na gorąco na walcarce DUO, zwanego w dalszej części umowy 
„stanowiskiem lub układem pomiarowym”. 

1.1. Założenia techniczne: 

• Materiał mierzony – blachy (błamy), w trakcie operacji technologicznej 
walcowania na gorąco wlewków o przekroju prostokątnym, 

• Gatunki materiału – miedź i stopy miedzi (głównie czysta miedź, 
mosiądze, miedzonikle i brązy krzemowo-manganowe), 

• Maksymalna temperatura materiału podczas pomiaru: 950°C, przy 
czym maksymalna temperatura przejazdu to 1100°C, 

• Wymiary walcowanego materiału: 
▪ Grubość 5 ÷ 200 mm 
▪ Szerokość 400 ÷ 1350 mm 
▪ Długość 1350 ÷ 12000 mm 

• Zakres pomiaru grubości w zakresie 5 ÷ 50 mm na całej szerokości 
pomiarowej, 

• Wymagana tolerancja pomiarowa min. ± 0,2 mm, 

• Czas pojedynczego pomiaru max. 20 sekund, 

• Układ pomiarowy oparty na bezkontaktowym pomiarze przy pomocy 
czujników laserowych. 

1.2. Zakres prac: 

• Opracowanie projektu układu pomiarowego bazującego na 
przedstawionej w ofercie koncepcji rozwiązania uwzględniającego 
miejsce zabudowy instalacji zgodnie z przedstawionym rysunkiem 
poglądowym, 

• Prefabrykację elementów, 

• Wykonanie prac przygotowawczych u Zamawiającego typu: roboty 
budowlane, instalacyjne itp., 

• Dostawę i montaż stanowiska wraz z instalacjami pomocniczymi, 



• Uruchomienie i udział w próbach odbiorczych, 

• Przekazanie dokumentacji powykonawczej DTR, deklaracji WE oraz 
oznaczenia CE w język polskim, w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej i na nośniku elektronicznym, 

• Szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu 
obsługi i konserwacji w wymiarze min. 4h podczas porannej zmiany 
roboczej, w terminie do 5 dni roboczych od odbioru urządzenia, chyba 
że strony uzgodnią inaczej.  

 
Rysunek poglądowy umiejscowienia układu pomiarowego: 
 

 
1.3. Opis rozwiązania: 

• Układ pomiarowy powinien zapewnić możliwość pomiaru w poprzek 
materiału walcowanego w podanym zakresie pomiarowym i z 
wymaganą dokładnością w trzech trybach: 

1) W trybie pomiaru trzech wartości (środek blachy i brzegi) – 
pomiar podstawowy z wizualizacją parametrów dla operatora, 

2) W trybie pomiaru kontrolnego (punktowy w wybranym miejscu 
ustawianym z pulpitu sterującego) – pomiar kontrolny z 
wizualizacją wyniku dla operatora, 

3) W trybie pomiaru ciągłego blach z częstotliwością (100 pomiarów 
na odcinku 1000mm) – pomiar zaawansowany z możliwością 
odczytu z panelu sterującego dla technologów. 

• Pomiar będzie wykonywany w trakcie operacji walcowania na gorąco, 
po zatrzymaniu blachy w miejscu pomiarowym, 

• Miejsce zabudowy układu w samotoku walcowniczym, pomiędzy 
piecem do zagrzewania wlewków a walcarką zgodnie z 
przedstawionym rysunkiem poglądowym, 

• Stanowisko pomiarowe wyposażone dodatkowo w punktowy pomiar 
temperatury materiału mierzonego realizowane przez pirometr 
dedykowany do stopów miedzi w zakresie 200 ÷ 1100°C zintegrowany 
z oprogramowaniem układu, 

• Sterowanie poszczególnymi funkcjami układu z poziomu pulpitu 
operatora walcarki, 

• Okresowa kalibracja/wzorcowanie przez operatora przy użyciu 
dedykowanego arkusza blachy o znanym profilu grubości. Wzorcowy 
arkusz blachy zostanie dostarczony przez Zamawiającego na 
podstawie wytycznych Wykonawcy. 



• Wizualizacja wyników na dużym czytelnym wyświetlaczu LED, 
obrazującym jednocześnie trzy wartości pomiaru grubości (pomiar na 
środku oraz dwa w odległości 10cm od obu krawędzi blachy) lub jeden 
kontrolny oraz wynik pomiaru temperatury, 

• Zapisywanie danych pomiarowych w pamięci sterownika z możliwością 
pobrania i analizy w programie MS Excel (dane zawierające: numer 
kolejny, wartości pomiarowe i czas pomiaru), 

• Układ pomiarowy zabezpieczony przed promieniowaniem termicznym 
oraz rozbryzgami wody chłodzącej walce i niesionej przez walcowany 
materiał, 

• Budowa i  działanie układu pomiarowego zapewni jego zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem mechanicznym przez walcowany materiał o 
grubości poza podanym zakresem pomiarowym lub zniekształconym w 
czasie walcowania (wygięte końce blachy). 

• Całość układu musi odpowiadać aktualnym standardom technicznym i 
wymogom BHP. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy 
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz 
przepisami BHP obowiązującymi na terenie zakładu Zamawiającego. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru wykona pomiary skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej i badania rezystancji izolacji oraz przekaże 
Zamawiającemu protokoły pomiarowe z tych badań. 

4. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie i w godzinach 
uprzednio uzgodnionych przez obie strony. 

5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione mienie przez 
Wykonawcę na terenie zakładu. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie udostępnione przez 
Zamawiającego jego pracownikom oraz za szkody wynikłe w miejscu prowadzenia 
prac. 

7. Nadzór nad pracami objętymi przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy pełnić 
będzie …….., a osobą koordynującą ze strony Zamawiającego będzie ………. 

8. Osoba nadzorująca prace ze strony Wykonawcy zobowiązana jest do 
poinformowania koordynatora Zamawiającego o zakończeniu zakresu prac 
realizowanych w ramach umowy. W przypadku braku zastrzeżeń przez 
Zamawiającego do wykonanych prac przez Wykonawcę, strony wspólnie uzgodnią 
termin odbioru. 
 

§ 2 
 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  wynosi: 

……………netto (słownie: ………………………………………………………………) 
i zostanie powiększone o obowiązujący podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w następujących terminach i kwotach: 
1) …..% ceny tj. kwota ……… netto (słownie: …. netto), stanowiąca zaliczkę 

po podpisaniu umowy, 
2) …..% ceny tj. kwota …….. netto (słownie: …. netto), po wykonaniu umowy 

i podpisaniu protokołu odbioru.  
3. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury 

VAT zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1 w terminie 14 dni od daty dostarczenia gwarancji o 
której mowa w ust. 4. 



4. Na zabezpieczenie zaliczki o której mowa w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca 
zobowiązuje się ustanowić gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. Kwota 
gwarancji winna być równa kwocie zaliczki, a gwarancja musi mieć charakter 
gwarancji bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie i winna być wystawiona 
przez zaakceptowany przez Zamawiającego bank lub ubezpieczyciela. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury 
VAT zgodnie z  § 2 ust. 2 pkt. 2 w terminie … dni od daty jej wystawienia. 

6. Zapłata wynagrodzenia zostanie uregulowana przelewem, na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Wynagrodzenie, o której mowa w umowie nie może ulec zwiększeniu w czasie 
trwania umowy. 

8. Faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż wykonanie przedmiotu umowy  
o którym mowa w § 1 i podpisaniem protokołu odbioru z wyłączeniem § 2 ust. 2 
pkt. 1. 

9. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru jest protokół odbioru podpisany 
przez Zamawiającego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego będzie pozytywne odebranie prac polegające na sprawdzeniu 
funkcjonalności układu pomiarowego podczas operacji technologicznej 
walcowania na gorąco. Próby odbiorowe będą uznane za pozytywne po 
poprawnym wykonaniu pomiarów: 

a) na minimum 10 sztukach blach w trakcie procesu walcowania na gorąco. 
b) na 1 sztuce uprzednio przygotowanym wzorcowym kawałku blachy 

o temperaturze otoczenia. 
Pomiary muszą odpowiadać zakładanym wymaganiom opisanym w §1 
w szczególności musi być dotrzymana tolerancja pomiarowa oraz czas 
pojedynczego pomiaru.   
Jeżeli w trakcie odbioru przedmiot umowy wykazuje wady, odbioru nie dokonuje 
się, ustalając 3 dniowy termin na usunięcie wady. 

10. Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru są:  
10.1. ze strony Zamawiającego: 

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

10.2. ze strony Wykonawcy: 
…………………………….. 
…………………………….. 

11. Jeżeli opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie więcej 
niż 20 dni roboczych (liczonych od daty ustalonej w § 3) i mimo uprzedniego 
pisemnego wezwania Wykonawcy do zakończenia prac i wskazania w nim 
dodatkowego 10 dniowego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca nie wykona przedmiotu zamówienia, Zamawiający – niezależnie od 
uprawnień określonych w § 4 - ma prawo bez konieczności uzyskiwania 
upoważnienia sądu zlecić wykonanie przedmiotu umowy  
u dowolnego Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę różnicą ceny w przypadku, 
gdy inny Wykonawca wykona przedmiot umowy po wyższej cenie.   

 
§ 3 

 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy o który mowa w § 1  zostanie wykonany w 

terminie …. od daty podpisania umowy / do dnia …………  



2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na przedmiot 
zamówienia. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze 
końcowy przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt wad  
i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
ujawnionych wad w terminie do 48 godzin od zgłoszenia wady, Zamawiający 
niezależnie od naliczenia kary umownej, o której mowa w § 4 pkt 1, ma prawo do 
zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że za wadę uznane będzie w szczególności 
niespełnienie wymagań  opisanych w §1 umowy.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przyjętych terminów, gdy 
przyczyną opóźnienia będzie siła wyższa. 

 
§ 4 

 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony mogą dochodzić 
kar umownych, jak niżej: 
1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych: 

• za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % 
wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

• za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 
wymienionego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do 
terminu usunięcia wady nie dłuższego niż 48 godzin. 

• za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 
Przez zwłokę rozumie się nie wykonanie szkolenia w terminie 5 dni 
roboczych od momentu uruchomienia instalacji lub innego, obustronnie 
uzgodnionego terminu. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary  
w wysokości 10 % wartości umowy wymienionej w § 2 ust. 1. 

3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących wyłącznie 
po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 10 % wartości umowy wymienionej w § 2 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych do wysokości rzeczywistej straty. 

5.  Łączna odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego zarówno z 
tytułu odpowiedzialności umownej jak i deliktowej jest ograniczona do wartości 
100% wynagrodzenia netto określonego niniejszą umową, za wyjątkiem szkód 
spowodowanych z winy umyślnej Wykonawcy. 

 
§ 5 

 
1. Strony oświadczają, że są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT 

czynni i posiadają następujące numery NIP: 
1) Wykonawca  NIP: … 
2) Zamawiający  NIP: … 

2. W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do 
wystawiania faktur VAT bez konieczności umieszczania podpisu jako odbiorcy. 

 



§ 6 
 
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby 

trzecie praw wynikających z realizacji niniejszej umowy.  
2. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w zakresie realizacji niniejszej umowy są:  

2.1. ze strony Zamawiającego – ……………………. tel ………………….. 
2.2. ze strony Wykonawcy –  ……………………. tel ………………….. 

3. W przypadku podniesienia roszczeń osób trzecich o naruszenie praw własności 
intelektualnej z ustawy Prawo własności przemysłowej, w szczególności praw z 
patentu, wzoru użytkowego i innych przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń, a w przypadku ich 
kwestionowania do pokrycia wszystkich kosztów sporu oraz udzielania 
Zamawiającemu wszelkiego wsparcia w tym, w przypadku postępowania 
sądowego do wzięcia w nim udziału po stronie Zamawiającego. Jeżeli roszczenia 
takie zostaną wyegzekwowane od Zamawiającego, wówczas Wykonawca zwróci 
niezwłocznie Zamawiającemu wszystkie zapłacone z tego tytułu kwoty w tym 
pokryte koszty postępowań, po otrzymaniu pisemnego wezwania. 

4. Zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie zobowiązań wynikających z umowy 
nie spowoduje naruszenia żadnych przepisów prawa polskiego, ani orzeczeń 
sądowych lub decyzji administracyjnych oraz nie naruszy w jakikolwiek sposób 
praw osób trzecich w tym praw z zakresu własności intelektualnej, przemysłowej 
i podobnych.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać 
będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

7. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego 
zabezpieczenia oraz niewykorzystania wszelkich informacji dotyczących 
prowadzonych negocjacji / wykonania umowy, jak również informacji dotyczących 
drugiej strony oraz jej działalności, w których posiadanie weszła w związku z 
prowadzonymi negocjacjami / zawarciem / wykonaniem umowy.  

8. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez strony. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


