
Umowa nr WMNŁ/........../2022 
 

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. Krzysztofa Rytla – Prezesa Zarządu 
2. Artura Jankowskiego – Wiceprezesa Zarządu 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 

1. ………………………….-……………………….. 
zwaną dalej WYKONAWCĄ.    

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest wdrożenie elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy w siedzibie 

Zamawiającego, zwanego w dalszej części umowy (RCP).  
2. Wykonawca w terminie .. na podstawie  podanych przez Zamawiającego danych (załączniki do 

umowy nr 1 i 2) w terminie ………  zobowiązuje się do opracowana koncepcji wdrożenia systemu 
rejestracji i rozliczeń czasu pracy (RCP) i przedłoży ją Zamawiającemu w celu akceptacji.  

3. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji, o której mowa w ust. 2  Wykonawca 
dostarczy, zamontuje, skonfiguruje i uruchomi  system RCP w Spółce Zamawiającego. 

4. Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część umowy. Załączniki, o których mowa w niniejszym 
punkcie  przedstawiają założenia do opracowania koncepcji i opisują wymagania Zamawiającego, 
które muszą być uwzględnione przez Wykonawcę na etapie realizacji umowy. 

Podstawowy zakres systemu RCP zakłada:  
- 200 sztuk kart/chipów zbliżeniowych, personalizowanych; 
- 11 punktów rejestrujących; 
- Dostawa, instalacja, konfiguracja, szkolenie itp. po stronie Wykonawcy; 
- 15 sztuk licencji programu do obsługi systemu przez kadrę zarządzającą; 
- Integracja systemu RCP z systemem ERP Zamawiającego; 
- przekazanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji, DTR, po zakończeniu montażu; 

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

6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zasilanie i sieć internetową we wskazanych punktach 
instalacji rejestratorów zgodnie z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę w ofercie. 

 
§ 2  

 
1. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu serwis pogwarancyjny 

na okres ….lat po wygaśnięciu gwarancji producenckiej. W ramach którego, będzie świadczył usługi: 

• Obsługi serwisowej urządzenia w zakresie przeglądów rocznych.  

• Obsługi serwisowej urządzenia w zakresie usunięcia nagłych awarii z czasem reakcji nie 
dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.  

• W przypadku konieczności zakupu lub sprowadzenia dodatkowych części niezbędnych do 
naprawy po upływie okresu gwarancji, strony ustalą koszty w/w na podstawie odrębnej, 
indywidualnej wyceny. W przypadku akceptacji zakup zostanie potwierdzony z zachowaniem 



formy pisemnej zamówieniem lub w szczególnych przypadkach wiadomością e-mail przez 
osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 

 
§ 3 

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

………………….. zł netto i zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikających z faktur VAT w terminie …. 

dni od daty jej wystawienia na numer rachunku bankowego ………………………………………… 
3. Faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż wykonanie przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 oraz podpisaniem protokołu odbioru. 
4. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru jest protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego będzie kontrola 
prawidłowości działania Systemu Rejestracji Czasu Pracy w okresie 14 dni od uruchomienia, 

5. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiot umowy wykazuje wady, odbioru nie dokonuje się, ustalając 3 
dniowy termin na usunięcie wady. 

6. Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru są:  
1) ze strony Zamawiającego: 

…………………………… 
2) ze strony Wykonawcy: 

…………………………… 
7. Jeżeli opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie więcej niż 20 dni 

roboczych (liczonych od daty ustalonej w § 4) 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 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.   

 
§ 4 

 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy o który mowa w § 1  zostanie wykonany do dnia ………………….  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Bieg 

gwarancji rozpoczyna się z dniem pozytywnego odbioru urządzenia przez strony, zgodnie z § 3 ust. 
4 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do  usunięcia na własny koszt wad  
 stwierdzonych w okresie gwarancji w czasie do 24 godzin od zgłoszenia wady. Jeżeli Wykonawca 
nie usunie ujawnionych wad w terminie do 24 godzin od zgłoszenia wady, Zamawiający niezależnie 
od naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1, ma prawo do zlecenia ich usunięcia na 
koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca będzie świadczył usługi serwisu pogwarancyjnego, opisanego w § 2 ust. 1 i 2, od dnia 
następnego po wygaśnięciu gwarancji producenckiej przez okres kolejnych …. miesięcy na 
podstawie odrębnej wyceny usługi.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości skorzystania z usługi serwisu pogwarancyjnego u 
innego Wykonawcy w przypadku otrzymania korzystniejszej oferty cenowej. 

 
§ 5 

 
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 0,2 % wynagrodzenia 
wymienionego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 



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

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 § 3 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 § 3 ust. 1. 

 
 

§ 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 – Katarzyna Jakieła tel. 887 878 763 
2.2. ze strony Wykonawcy –  ……………………………………………….. 

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

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 1 – Zakres systemu rejestracji i rozliczeń czasu pracy 
 
Zakres: 
Wykonawca zamontuje główny punkt rejestrujący na portierni Zamawiającego. 
 
Wykonawca zamontuje 10 sztuk dodatkowych punktów rejestrujących w halach produkcyjnych w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego na mapie zakładu przekazanej podczas wizji lokalnej. 
Pracownicy zostaną przypisani do odpowiednich punktów według charakteru ich 
pracy/stanowiska/miejsca wykonywania pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość edycji 
przypisania pracowników do innych punktów rejestrujących według uznania. 
 
Wykonawca dostarczy 200 sztuk kart/chipów zbliżeniowych (personalizowanych) dla pracowników 
Zamawiającego. 
 
Rejestratory wyposażone w zasilanie akumulatorowe w przypadku awarii zasilania podstawowego. 
 
Wykonawca zamontuje dostarczone rejestratory, skonfiguruje, zainstaluje wszelkie potrzebne 
oprogramowanie na sprzętach Zamawiającego. 
Wraz z systemem Zamawiający dostarczy oprogramowanie (15 stanowisk/licencji dożywotnich) 
umożliwiające dodawanie zdarzeń przez uprawnionych operatorów systemu z podziałem na: 
 

• Urlopy w 4 kategoriach (wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, bezpłatny) 

• Opieka w 3 kategoriach (zdrowe dziecko, chore, członka rodziny) 

• Chorobowe w 2 kategoriach (zwykłe, wypadkowe) 

• Nieusprawiedliwiona nieobecność 

• Delegacja 

• Wyjścia prywatne/służbowe 

• Wyjście okazjonalne (2 godz. dla rodziny) 

• Dzień wolny z tytułu honorowego krwiodawstwa 

• Godziny pracy w warunkach szkodliwych w 2 kategoriach (I i II stopnia) 

• Bon rekompensujący wydatek energetyczny w 2 kategoriach (opodatkowany, 
nieopodatkowany) 

• Zdarzenie inne (do edycji przez administratora) 
 
System RCP musi posiadać możliwość integracji i przesyłania danych do systemu kadrowo płacowego 
ERP Junisoftex PHR Zamawiającego. 
 
Wykonawca dostarczy 15 sztuk licencji programu dla swojego systemu RCP.  
 
Punkty rejestracyjne 
Wydziałowe (oznaczające gotowość pracownika do świadczenia pracy i jej zakończenie): 

1. Magazyn surowców – waga 

2. Odlewnia – biuro mistrzów 

3. Walcownia blach – biuro mistrzów na WB (lub biuro mistrzów WT w przypadku pracowników 

pracujących na II i III zmianie) 

4. Walcownia taśm – biuro mistrzów na wykańczalni 

5. Elektrycy – warsztat elektryczny 

6. Ślusarze – warsztat mechaniczny  

7. Ekspedycja + Handel/marketing  



8. Pracownicy laboratorium 

9. Pracownicy biurowi – budynek Zarządu 

10. Pracownicy biurowi – budynek techniczny 

Rejestrator główny 

11. Portiernia – wejście/wyjście z zakładu 


