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Umowa nr WMNŁ/........../2022 
 

zawarta w dniu ……………. w Gliwicach pomiędzy: 
 
Walcownią Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. w 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000374289, NIP 
969 15 86 199, o kapitale zakładowym w wysokości 24 572 355,94zł w całości opłaconym, reprezentowaną 
przez: 

1. …………………………. -  …………………… 
2. …………………………. -  …………………… 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………., 
reprezentowanym przez: 

1. …………………………. -  …………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ.    

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa instalacji odpylania spalin z procesu topienia i odlewania stopów z 

metali nieżelaznych na dwustanowiskowym indukcyjnym piecu tyglowym PIT na wydziale odlewni 
Walcowni Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach, w zakresie instalacji dodatkowych 
zabezpieczeń według poniższej specyfikacji oraz z zachowaniem spełniania dotychczasowych 
wymagań NDS, emisji dopuszczonej pozwoleniem zintegrowanym oraz wymogów BAT o których mowa 
w ust. 2: (wariant zostanie określony przez Zamawiającego na etapie dalszego procedowania 
postępowania oraz podpisywania umowy): 
Wariant I (obejmujący dostawę, montaż i uruchomienie): 

• Dodatkowej sondy – detektora iskier V300EX HT ATEX, 

• Dodatkowego Inteligentnego Routera Sygnałowego, 

• Dodatkowego termostatu zamontowanego za filtrem, 

• Dodatkowego termostatu zamontowanego w zsypie filtra, 

• Systemu instalacji gaśniczej filtra z dyszą rozpylającą w komorze filtra, 

• Wstępnego separatora iskier z układem zawirowującym strugę, 

• Wprowadzenia zmian w programie głównym, 

• Montaż korytek i okablowania dodatkowego osprzętu, 

• Montaż mechaniczny, elektryczny i uruchomienie, 

• Aktualizacja dokumentacji, 
Wariant II (obejmujący dostawę, montaż i uruchomienie): 

• Wyposażenie leja zasypowego filtra w urządzenie wspomagające zrzut narostów pyłowych 
(obijak lub wibrator), 

• Zabudowa ogrzewania leja filtra, 

• Zabudowa dodatkowego by-passu na rurociągu z zasuwami z napędami pneumatycznymi 
umożliwiającego hermetyzację filtra, odcinając komorę filtra w przypadku stwierdzenia nie 
ugaszenia iskier, 

• Wykonanie oceny zagrożenia procesorowego typu Hazop, 

• Wprowadzenie zmian w programie głównym, 

• Montaż korytek i okablowanie dodatkowego osprzętu, 

• Montaż mechaniczny, elektryczny i uruchomienie, 

• Aktualizacja dokumentacji, 
2. Rozbudowana instalacja musi zapewnić skuteczne odpylanie spalin ze wskazanych miejsc emisji w 

celu dotrzymania dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (tzw. NDS) zgodnie z rozporządzeniem Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 12 
czerwca 2018r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (załącznik nr 1 do umowy, tabela nr 1). Ponadto musi spełniać wymogi 
wielkości emisji (załącznik nr 1 do umowy, tabela nr 2) mierzonych w emitorze dopuszczonych 
pozwoleniem zintegrowanym dla WMN ŁABĘDY i konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych 
technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE (załącznik nr 1 do umowy, tabela nr 3). 
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3. Przed przystąpieniem do prac oraz wglądu do dokumentacji instalacji odpylającej Wykonawca 
zobowiązuje się podpisać klauzulę poufności o zachowaniu tajemnicy i nieujawnianiu informacji w 
zakresie pozyskanych informacji podczas prowadzonej rozbudowy.  

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

5. Wykonawca oświadcza, że brał udział w wizji lokalnej na Wydziale Odlewni WMN „ŁABĘDY” S.A. ul. 
Metalowców 6, 44-109 Gliwice, zapoznał się z SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami, uznał je za 
wystarczające do wykonania umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

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

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

8. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przed i po zakończonej rozbudowie przeprowadzi wraz z 
Zamawiającym testy działania instalacji odpylającej mające charakter weryfikacji skuteczności 
przeprowadzonej rozbudowy. 

9. Strony wspólnie ustalają, iż nie będą wnosić roszczeń w przypadku przesunięcia terminów wykonania 
umowy w skutek wystąpienia siły wyższej, w tym, sytuacji nadzwyczajnych rozumianych jako m.in. 
pandemie, których następstwem mogą być ograniczenia nałożone przez organy władzy RP. 

 
§ 2 

 
1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  wynosi: 

……….. netto (słownie: ………….) i zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT. 
2. Cena zostanie zapłacona w następujących terminach i kwotach: 

1) ….% ceny tj. kwota …………. netto stanowiąca zaliczkę* po złożeniu zamówienia/podpisaniu 
umowy, 

2) ….% ceny tj. kwota ………. netto, po zakończeniu prac i odbiorze końcowym. 
3. Cena, o której mowa w umowie nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania niniejszej umowy. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury VAT zgodnie z § 2 ust. 

2 pkt. 1 w terminie …. dni od daty dostarczenia gwarancji o której mowa w ust. 5, 
5. *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. 

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

7. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 
………………………………………………… 

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: 
1. Sprawdzenie poprawności pracy instalacji podczas jej 120 godzinnej bezawaryjnej pracy. Instalacja 

będzie testowana podczas standardowego tygodnia pracy pieca przy wytapianiu i odlewaniu stopów 
odlewniczych mieszczących się w standardowym zakresie produkcji Zamawiającego z 
uwzględnieniem aktualnego planu produkcji (np. mosiądze wieloskładnikowe, brązy, brązy 
aluminiowe, znale, przetopy usługowe złomów na bazie miedzi, itp.). 

2. Test skuteczności polegający na przeprowadzeniu pomiarów przez niezależną jednostkę 
uprawnioną do pomiarów i analiz w zakresie badań NDS i BAT. Pomiary będą się odbywały 
podczas normalnego cyklu pracy pieca (przy wyłączonych pozostałych źródłach emisji wydziału 
odlewni), w trakcie czynności wsadowania złomu, topienia, zgarowania, korekty, analizy, odlewania 
i zostaną powtórzone trzykrotnie. Odbiór będzie uznany za pozytywny jeżeli wyniki pomiarów 
określonych w tabelach nr 1 i 2 nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych. 

3. Do pomiarów o których mowa w pkt. 2 można przystąpić po spełnieniu warunków z pkt. 1. 
 

Jeżeli w trakcie odbioru przedmiot umowy wykazuje wady, odbioru nie dokonuje się, ustalając 3 dniowy 
termin na usunięcie wady. 
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10. Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru są:  
1) ze strony Zamawiającego: 

1.    
2.    

2) ze strony Wykonawcy: 
1.    
2.    

11. Jeżeli opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie więcej niż 10 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 dowolnemu 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 

zawarcia umowy. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na zastosowane przy rozbudowie nowe 

elementy oraz 12 miesięcy gwarancji na całą instalację odpylającą po przeprowadzonej rozbudowie. 
Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru. 

3. W przypadku wystąpienia awarii i uszkodzeń Zamawiający, zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować 
Wykonawcę o zaistniałej awarii w celu ustalenia terminu inspekcji i naprawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt wad  
i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 
powiadomienia w formie pisemnej, o wystąpieniu wady/usterki przez Zamawiającego. W przypadku 
wystąpienia usterki niemożliwej do usunięcia w wymienionym terminie lub gdy do usunięcia usterki/wady 
konieczne jest sprowadzenie części zamiennych (części handlowych) od innych podmiotów, wówczas 
nowy termin zostanie uzgodniony przez Przedstawicieli każdej ze stron. Informacja o terminie zostanie 
wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy pocztą elektroniczną, a Wykonawca potwierdzi jej odbiór. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad/usterek w wyżej wymienionym terminie, Zamawiający 

niezależnie od naliczenia kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1, ma prawo do zlecenia ich usunięcia 
na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi 
normami. 

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

7. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji przysługujące Wykonawcy od 
jego podwykonawców i dostawców, o ile przewidują one dłuższy czas gwarancji lub szersze 
uprawnienia zobowiązanego z tytułu rękojmi i gwarancji, a w szczególności po wygaśnięciu gwarancji 
wyda Zamawiającemu wszelkie posiadane karty gwarancyjne. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia jest niezależna od dostarczonych przez 
Wykonawcę gwarancji producenta. 

 
§ 4 

 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania 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 netto 
wymienionego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto wymienionego w § 2 
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wady opisanego w § 3 ust. 
4. 

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. 
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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.  Odpowiedzialność każdej ze Stron za utracone korzyści drugiej Strony jest wyłączona za wyjątkiem 
szkód wyrządzonych z winy umyślnej. 

6.  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. 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. 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.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 
6. 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.  

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

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

 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy 

Tab. nr.1   (NDS) 
 

Lp. 
 

(Lp. 
NDS) 

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej 

Najwyższe dopuszczalne stężenie  
(w mg/m3) w zależności od czasu 

narażenia w ciągu zmiany 
roboczej 

(NDS) 

1 
(127) 

Cyna [7440-31-5] i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem 
stanninu w przeliczeniu na Sn – frakcja wdychalna 

2 

2 
(373) 

Miedź [7440-50-8] i jej związki nieorganiczne – w przeliczeniu 
na Cu 

0,2 

3 
(386) 

Nikiel [7440-02-0] i jego związki, z wyjątkiem tetrakarbonylku 
niklu w przeliczeniu na Ni 

0,25 

4 
(423) 

Ołów [7439-92-1] i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem 
arsenianu (V) ołowiu (II) oraz chromianu (VI) ołowiu (II) w 
przeliczeniu na Pb – frakcja wdychalna 

0,05 

5 
(500) 

Tlenek cynku [ 13114-13-2] w przeliczeniu na Zn – frakcja 
wdychalna 

5 
NDSch (chwilowe) 10 

6 Inne nietrujące pyły przemysłowe w tym zawierające wolną 
krzemionkę poniżej 2% 

10 

 
Tab. nr.2   (pozwolenie zintegrowane) 
 

Lp. 
Oznaczenie 

emitora 
Nazwa zanieczyszczenia 

Emisja dopuszczona pozwoleniem 
[kg/h] 

1 

 
 
 
 

E-29 
 

Linia do odlewania 
statycznego 

 
Piec topielny PIT 

1000 

Pył ogółem 0,0430 

2 Pył zaw. PM10 0,0430 

3 Pył zaw. PM2,5 --------- 

4 Dwutlenek siarki 0,0500 

5 Dwutlenek azotu 0,1390 

6 Tlenek węgla 0,2390 

7 Miedź 0,0010 

8 Nikiel 0,0004 

9 Ołów 0,0009 

10 Cyna 0,0008 

11 Cynk 0,0010 

12 Mangan 0,0011 

13 Chrom 0,0015 

14 Węglowodory alifat. 0,0020 

15 Węglowodory aromat. 0,0020 

 
Tab. nr.3   (BAT) 
 

Lp. Oznaczenie emitora Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja dopuszczona 

pozwoleniem 
[kg/h] 

Wymogi BAT 
(najlepszych 

dostępnych technik) 

1 E-29 
 

Linia do odlewania 
statycznego 

 

Pył ogółem 0,0430 2 do 4 mg/Nm3 

2 Pył zaw. PM10 0,0430  

3 Pył zaw. PM2,5 ---------  

4 Dwutlenek siarki 0,0500 50 do 300 mg/Nm3 

5 Dwutlenek azotu 0,1390  
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6 Piec topielny PIT 
1000 

Tlenek węgla 0,2390  

7 Miedź 0,0010 do 1 mg/Nm3 

8 Nikiel 0,0004  

9 Ołów 0,0009 do 1 mg/Nm3 

10 Cyna 0,0008  

11 Cynk 0,0010  

12 Mangan 0,0011  

13 Chrom 0,0015  

14 Węglowodory alifat. 0,0020  

15 Węglowodory aromat. 0,0020  

16 Arsen  do 0,05 mg/Nm3 

17 Kadm  do 0,05 mg/Nm3 

18 LZO  3 do 30 mg/Nm3 

19 PCDD/F   ≤0,1 ng I-TEQ/Nm3 
 

 

 


