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Załącznik nr 2 do SIWZ: Projekt umowy 

Umowa nr WMNŁ/........../2022 
 

zawarta w dniu …………………r. w Gliwicach pomiędzy: 

Walcownią Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach, 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000374289, NIP 9691586199  

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej WYKONAWCĄ.    
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 

1) Wykonanie i dostawę walca oporowego Ø 840x600x2530 mm w ilości 2szt., według rysunku 001-29-02 
(załącznik nr 1 do umowy) oraz z zachowaniem: 

a) oczekiwanej jednorodności własności przy twardości beczki walca 70-85 Shore C. 
b) głębokości warstwy utwardzonej do średnicy Ø 780mm, z gwarancją na zachowanie parametrów 

twardości warstwy utwardzonej w zakresie 70-85 Shore C. 
c) Gatunku materiału z którego będzie wykonany walec: NC7VL. 

2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: 
a) Wykonania walców wolnych od jakichkolwiek wad materiałowych, 
b) Trwałego oznakowania każdego z walców numerem, 
c) Dostarczenia, najpóźniej w dniu dostawy do każdego walca: 

 Karty z pomiarami twardości czopów walca (powierzchnia „b” na rysunku) oraz 
pomiarami co 100mm wzdłuż dwóch naprzeciwległych tworzących bęczkę roboczą walca 
w skali Shore C, HRC oraz LD. Pomiar LD winien być wykonany przy użyciu 
twardościomierza EQUOTIP przy zastosowaniu oprogramowania z aplikacją do stali 
narzędziowej 

 Atestu na skład chemiczny materiału, z którego wykonany jest walec, 

 Pisemnego zapewnienia z wyszczególnieniem numerów walców, o braku konieczności ich 
sezonowania i możliwości ich użycia zgodnie z przeznaczeniem bezpośrednio po 
dostawie.  

 Pisemnej gwarancji o zachowaniu zakresu twardości dostarczonych walców, 
wymienionego w §1 ust. 1, przez cały okres ich eksploatacji tj. od momentu 
wprowadzenia do całkowitego zużycia, bez względu na liczbę szlifowań. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczonych produktów, w szczególności, 

wykonania walców wolnych od wad materiałowych, zgodnie z warunkami technicznymi oraz stosowanymi 

normami. 

3. Dostawa produktu, względnie dostawa partii produktów może odbywać się tylko w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.00 do 13:30 w terminie uprzednio uzgodnionym przez obie Strony. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione produkty wraz z dokumentami do magazynu Zamawiającego 

na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność.  

5. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad dostarczonego produktu względnie partii produktów, 
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady poprzez dokonanie naprawy w terminie do 8 tygodni, a przypadku 
braku możliwości dokonania naprawy wymienić produkt na nowy w terminie 5 miesięcy od daty powiadomienia o 
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wadzie dostarczając go do Zamawiającego na własny koszt i własnym transportem. W przypadku przekroczenia 
tego terminu, mają zastosowanie uregulowania zawarte w § 4 oraz Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcia 
wad na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia (lub odesłania na koszt Wykonawcy) dostarczonych 
produktów w przypadku: 
6.1. braku dokumentu WZ lub specyfikacji dostawy oraz jeżeli Wykonawca nie dostarczył wcześniej, dokumentów 
opisanych w  § 1 ust. 1 pkt2), 
6.2. dostarczenia produktu innego od zamówionego lub w ilości różnej odbiegającej od warunków umowy, 
6.3. dostarczenia produktu w terminach innych niż ustalono w umowie, 
6.4. uzasadnionych zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej dostarczonego produktu. 

7. Przeprowadzenie wstępnej kontroli nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 

8. Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 14 dni od  daty dostawy  do wykonania odbioru technicznego 

polegającego na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami określonymi w §1 ust.1 pkt. 1) i 2) . 

W przypadku uzyskania pozytywnych wyników zostanie podpisany protokół odbioru, który stanowi podstawę do 

wystawienia faktury VAT opisanej w § 2 ust. 3.  W przypadku otrzymania wyników innych niż w umowie, odbioru 

nie dokonuje się, ustalając termin do 5 miesięcy na wymianę produktu, względnie partii produktów o wymaganych 

parametrach 

§ 2 
1. Cena za dostarczone produkty nie może być wyższa niż określona w załączniku nr 3. Całkowita wartość umowy 

wynosi ……………………………….. (słownie: ………………………………………………………… 00/100 EUR/PLN). 
2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury VAT przelewem w terminie do 

……………….. dni od daty jej otrzymania, na numer konta bankowego ……………………………………………………………………. 
podanego na fakturze VAT. 

3. Faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1. 
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez obie Strony.  

 
§ 3 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy o którym mowa w §1 ust.1 pkt.1 zostanie dostarczony do siedziby 
Zamawiającego w terminie wskazanym w załączniku nr 3. 

2. Wykonawca udziela …………… miesięcznej gwarancji na wykonane przedmioty umowy, licząc od daty podpisania 
końcowego protokołu odbioru. 

§ 4 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony mogą dochodzić kar umownych, jak niżej: 

1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wymienionego w §2 ust.1 
za każdy dzień opóźnienia, 

1.2. za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia wymienionego w §2 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wady lub dokonania wymiany,  określonych w §1 pkt.5. 

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 

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. …………………………….., e-mail: ………………………………….. 
– …………………………………………… tel. …………………………….., e-mail: ………………………………….. 
 
2.2. ze strony Wykonawcy 
– …………………………………………… tel. …………………………….., e-mail: ………………………………….. 
– …………………………………………… tel. …………………………….., e-mail: ………………………………….. 
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3. Umowa podlega prawu polskiemu, w sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się właściwe przepisy 
w szczególności przepisy polskiego kodeksu cywilnego.  

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

5. 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.  

6. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony. 
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do umowy 
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L.p. Przedmiot umowy 
Ilość 

zapotrzebowania 
(szt.) 

Szacunkowy 
termin dostawy 

Cena jednostkowa netto  
[Eur/szt] 

Lub  
[PLN/szt] 

  

 
Wartość netto  

[Eur] 
Lub 

[PLN] 
 
  

1 

Wykonanie i dostawa 
walca roboczego  

Ø 840x600x2530mm 
w gatunku materiału 

NC7VL 

2 Lipiec 2022r. 
 
 

 
 
 

Całkowita wartość umowy  


