Załącznik Nr 1 – Projekt umowy
Umowa nr WMNŁ/........../2021
zawarta w dniu ………………………… w Gliwicach pomiędzy:
Walcownią Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. w Gliwicach, ul. Metalowców 6, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000374289, NIP 969 15 86 199,
reprezentowaną przez:
1……………………………………………….-……………………………………………………..,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a:
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie elementów oraz prac w celu wykonania
remontu kapitalnego Piły Tarczowej ZAMET na wydziale odlewni:
zgodnie z poniższym zakresem:
1. Remont mechaniczny składający się z:
1.1.
wymiany łożysk rolek stołu podającego wlewek,
1.2.
remontu łańcuchów przenośnika zgrzebłowego stołu podającego (należy przyjąć wymianę 30% części),
1.3.
doboru i montażu łańcucha napędowego rolek podających, odtworzenie stanu pierwotnego,
1.4.
przywrócenia ograniczników (odbojów centrujących) wraz z ich mechanizmami napędowymi (śruby
regulacyjne, prowadnice),
1.5.
przeglądu przekładni zębatej napędu piły wraz z czyszczeniem i wymianą oleju, wymianą łożysk (olej
dostarczy WMN Łabędy),
1.6.
wymiany koła pasowego przekładni głównej oraz pasków klinowych, przegląd całego układu,
1.7.
wymiany wkładek i bolców sprzęgła napędu przenośnika zgrzebłowego,
1.8.
wykonania i montażu wanny ociekowej na zużytą emulsję,
2. Remont hydrauliczny składający się z:
2.1.
wymiany przewodów hydraulicznych giętkich oraz w razie konieczności złączek i rur stalowych
zasilających układy hydrauliczne (należy przyjąć wymianę 30% rur stalowych i złączek),
2.2.
remontu siłowników hydraulicznych piły (5szt),
2.3.
przeglądu pompy hydraulicznej,
2.4.
przeglądu oraz ewentualnej naprawy nieszczelności układów hydraulicznych urządzenia,
2.5.
odtworzeniu układu hydraulicznego centrującego położenie wlewka na stole podającym przed imakiem
piły (montaż siłowników z odbojami i odtworzenie układu zasilania siłowników),
2.6.
wymiany rozdzielaczy hydraulicznych, ewentualny dobór zamienników,
2.7.
wymiany zaworu dławiącego posuwu poprzecznego piły,
2.8.
wymiany oleju w stacji hydraulicznej (L-HL-46) wraz z czyszczeniem stacji,
3. Czynności konserwacyjne składające się z:
3.1.
oczyszczenia maszyny z brudów i pozostałości (smary, oleje, wióry, stare powłoki lakiernicze),
3.2.
wykonania nowej powłoki malarskiej.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do:
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4.1. Wykonania prac zgodnie z zakresem ust. 1, 2, 3 oraz według wzajemnych uzgodnień.
4.2. Udziału w rozruchu i testach odbiorczych oraz sporządzenia i podpisania protokołu odbioru
końcowego.
5. Wszelkie prace zostaną wykonane w terminie i godzinach uprzednio ustalonych przez Strony umowy.
§2
1. Wykonawca wykona lub zakupi, dostarczy i zamontuje u Zamawiającego niezbędne, nowe materiały
potrzebne do wykonania przedmiotu umowy opisanego w §1 umożliwiające jego prawidłową realizację.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu atestów na skład chemiczny, własności
wytrzymałościowe użytych materiałów oraz deklarację zgodności na wykonane elementy zgodnie z
rysunkami zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Wykonawcę na terenie
zakładu Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami obowiązującymi ogólnie i
na terenie zakładu Zamawiającego.
4. Wykonawca zorganizuje wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami bhp, nie stanowiąc zagrożenia
dla zdrowia własnego oraz współpracowników.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie udostępnione przez Zamawiającego.
6. Obowiązek zapewnienia wywozu i utylizacji/zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie
wykonywania prac jest po stronie Wykonawcy, za wyjątkiem odpadów metalowych, w tym elementów do
odtworzenia (wówczas Wykonawca zobowiązany jest do składowania odpadów w wyznaczonym przez
Zamawiającego miejscu).
7. Zamawiający w ramach realizacji niniejszej umowy, może udostępnić suwnicę i/lub wózek widłowy.
§3
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do ………………………………………
2. Prace, o których mowa w §1 wymagające postoju piły tarczowej Zamet, mogą zostać przeprowadzone
przez Wykonawcę w terminie do …... dni, od momentu zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do podjęcia
prac przez Wykonawcę. Termin przystąpienia do prac będzie obustronnie uzgodniony, przy czym termin
wykonania prac nie może być dłuższy niż 14 dni (w tym dwa weekendy).
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zakończeniu prac związanych
z przedmiotem niniejszej umowy i gotowości do uruchomienia piły tarczowej Zamet w ciągu 1 dnia od
momentu zakończenia prac. Uruchomienie nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia
gotowości do dokonania uruchomiania przez Wykonawcę.
Zgodnie z zapisem §1 ust. 2 pkt 2.2. uruchomienie powinno się odbyć w obecności przedstawicieli obu
stron umowy. W trakcie uruchomienia zostaną przeprowadzone próby cięcia piłą tarczową Zamet.
4. Podstawą do odbioru prac jest podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego, stwierdzający
brak zastrzeżeń.
5. W przypadku stwierdzenia wad lub nie spełnienia przez przedmiot umowy wymagań określonych
w niniejszej umowie, odbioru nie dokonuje się, ustalając termin na usunięcie wady nie dłuższy niż 10 dni
roboczych.
6. Do dokonania odbioru prac i uruchomienia wyremontowanego układu oraz podpisania protokołu odbioru
końcowego, o którym mowa w §1 ust. 4 pkt. 4.2. upoważnia się:
6.1. ze strony Wykonawcy Pan/Pani ………………………………….…………………………………………………………………..
6.2. ze strony Zamawiającego Pan/Pani ………………………………….…………………………………………………………….
§4
1. Łączne wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:............złotych
(słownie:  złotych).
2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności przelewem po zrealizowaniu przedmiotu umowy
i dostarczeniu faktury VAT, przy czym podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §1 ust. 4 pkt. 4.2. w terminie ……….. dni od daty jej
otrzymania.
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3. W przypadku nieuregulowania w terminie należności, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………….gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego, na wykonanie prac wraz z użytymi materiałami do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji,
o której mowa w ust.1 w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, chyba że strony uzgodnią na
piśmie inny termin usunięcia wady. Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad
w terminie, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej oraz zlecenia usunięcia wad na koszt
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia Sądu.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Strony mogą dochodzić kar
umownych, jak niżej:
1) Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
wymienionego w §4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia;
b) za przekroczenie terminu wykonania prac wymagających postoju całego układu,
o których mowa w §3 ust.2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wymienionego w §4 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wymienionego w §4 ust.1 za
każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wady, o którym mowa w §5. ust. 2
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 §4 ust.1.
3) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości
umowy wymienionej w §4 ust.1.
2) Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
do wysokości rzeczywistej straty.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie
Strony.
3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw wynikających z
realizacji niniejszej umowy.
4. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w zakresie realizacji niniejszej umowy są:
4.1.
ze strony Zamawiającego – ………………………………tel. …………………
4.2.
ze strony Wykonawcy – ………………………………… tel. …………………
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sądy właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 jako: RODO informujemy, że:
Administratorem wymienionych w umowie danych osobowych jest Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A.
w Gliwicach, ul. Metalowców 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000374289.
W/w dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Spółkę, realizacji umowy oraz zapewnienia kontaktu. Ma Pan/Pani/Państwo prawo do
dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie
Spółki) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:
Iwonę Burdyl (tel. 508 371 145).
Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać Inspektorowi Ochrony Danych
w formie:
- papierowej: pod adresem ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
- elektronicznej pod adresem www@wmn.com.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Spółki:
www.wmn.com.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji umowy. W razie odmowy podania
swoich danych osobowych, to Administrator ma prawo odmówić zawarcia umowy.
Pana/Pani/Państwa dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: kancelariom
prawnym, notarialnym, komorniczym, firmom księgowym, kurierom i operatorom pocztowym, kancelariom
prawnym powiązanym z Administratorem, z którymi ma stałą umowę współpracy, podmiotom świadczącym
usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę
systemów informatycznych, sądom, organom publicznym z związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze.
Pana/Pani/Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego(EOG). Administrator w związku z przekazywaniem danych osobowych poza terytorium EOG
zadbał o to, aby podmioty, którym te dane są przekazywane dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony
danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych
klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności”
ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
adekwatności zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
Pani/Pana/Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania
umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz nawiązała
Pani/nawiązał Pan kontakt w sprawie jej zawarcia, jeśli do zawarcia umowy nie doszło.
Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń z umowy.
Wykonawca/Sprzedający zobowiązuje się do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych
osobom, których dane udostępnił Zamawiającemu/Kupującemu, zgodnie z powyższą treścią.
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