UMOWA NR ……………..
Zawarta w dniu …………………. 2019 r. pomiędzy:
Kopalnią Soli "Wieliczka" Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.
z siedzibą w 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
kapitał zakładowy 470 000,00 zł
zrejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000095741,
NIP : 683-17-05-025
REGON : 351428631
reprezentowaną przez Zarząd Spółki, w imieniu którego działa:
…………………………………….,
zwanym dalej ,, Zamawiającym’’
a
………………………………………
z siedzibą …………………………
NIP: ………………………………..
REGON: …………………………..
reprezentowaną przez
………………………………….
zwaną dalej ,, Wykonawcą’’.
§1
OŚWIADCZENIA STRON
1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem uprawnieniami do
realizacji niniejszej umowy oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na wykonanie umowy
w sposób prawidłowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i nie jest obciążony prawami
na rzecz osób trzecich.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawiającego: hydraulicznych nożyc
gilotynowych do blach stalowych spełniających wymogi określone w dokumentacji niniejszego
postępowania a także świadczenie usług z tytułu gwarancji. Parametry komponentów zestawów
zostały określone w przywołanej dokumentacji.
2. Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawę urządzenia na adres Zamawiającego,
b) uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego,
c) instruktarz (szkolenie) z zakresu prawidłowej obsługi i konserwacji zaoferowanego
urządzenia,
d) zaoferowanie bezpłatnej gwarancji na warunkach określonych poniżej, której okres
wynosi minimalnie 12 miesięcy i może zostać wydłużony w ofercie złożonej przez
Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, gdyż jest on wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z
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dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) oraz oświadcza, że
wytworzone odpady zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie przez
podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie, jednocześnie
Wykonawca dołoży starań, aby składowanie odebranych odpadów było ograniczone do
niezbędnego minimum.
§ 3.
ZAKRES ŚWIADCZEŃ WYKONAWCY
1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw gwarancyjnych dla
hydraulicznych nożyc gilotynowych w okresie wskazanym w § 6 ust. 2 . Naprawy, przeglądy
konserwacyjne i przeglądy serwisowe będą wykonywane w dni robocze w terminie wskazanym
jako czas reakcji serwisu na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności
wykonania w/w czynności.
2. Czas reakcji serwisu dla urządzenia wynosi……………. godzin.
3. Do czasu reakcji serwisu nie wlicza się dni uznanych za ustawowo za wolne od pracy oraz
sobót.
4. Strony ustalają, iż zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: …………………………. a także dodatkowo – telefonicznie pod numerem telefonu
……………. Czas reakcji liczony jest od momentu przesłania zgłoszenia za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
§ 4.
TERMIN i SPOSÓB WYKONANIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy urządzenia wskazanego w § 2 ust. 1 w terminie do
140 dni od dnia podpisania umowy.
2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny
od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy
ani sobotą.
3. Wykonawca dokona ustalenia terminu dostawy i odbioru przedmiotu Zamówienia co najmniej
7 dni przed planowanym terminem realizacji przyjmując do wiadomości następujące
ograniczenia:
a) konieczność uzyskania zgody na dostęp do terenu Kopalni Soli „Wieliczka”
b) godziny pracy Zamawiającego,
c) dni wolne od pracy, święta państwowe oraz uroczystości odbywające się na terenie
Kopalni Soli „Wieliczka”,
d) brak możliwości zorganizowania odbioru przedmiotu umowy ze względu na wydarzenia
realizowane na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”, w tym wydarzenia ograniczające
dostęp do terenu zakładu.
4. Poprzez termin dostawy Zamawiający rozumie datę podpisania protokołu odbioru i rozruchu.
5. W przypadku wykrycia usterek uniemożliwiających odbiór przedmiotu zamówienia lub w
przypadku niezgodności/niekompletności dostawy Wykonawca usunie te braki w terminie
ustalonym przez strony na własny koszt.
6. Dostawa objęta usterkami, niekompletna lub niezgodna z warunkami określonymi w niniejszym
dokumencie lub zapytaniu ofertowym powoduje brak możliwości dokonania odbioru przedmiotu
umowy bądź odbiór przedmiotu umowy z usterkami/brakami.
7. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy na adres
Zamawiającego: Park Kingi 1; 32-020 Wieliczka lub w przypadku ograniczeń w dostępie do
magazynu wskazanego przez Wykonawcę położonego na terenie Gminy Wieliczka.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru przez specjalnie powołaną komisję, która dokona
sprawdzenia sprzętu oraz dokumentów.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania odbioru, jeżeli dostawa objęta jest usterkami,
niekompletna lub niezgodna z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie lub zapytaniu
ofertowym. Nieusunięcie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego stanowi podstawę
do odstąpienia od umowy.
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§5
SZKOLENIE
1. Wykonawca zorganizuje na własny koszt w dniu dokonania odbioru i rozruchu przedmiotu
zamówienia instruktarzu (szkolenia) wskazanych przez Zamawiającego osób z zakresu
prawidłowej obsługi i konserwacji zaoferowanego urządzenia.
2. Szkolenie instruktarzowe potrwa co najmniej 60 minut.
3. Zamawiający udostępni salę lub inne pomieszczenie w celu przeprowadzenia instruktarzu
(szkolenia).
4. Zamawiający poinformuje uczestników o dacie i miejscu przeprowadzenia instruktarzu
(szkolenia).
5. Zamawiający wymaga, aby instruktarz (szkolenie) miało charakter praktyczny.
§6
DOKUMENTACJA
1. Wykonawca wraz z dostawą urządzenia zobowiązuje się do przekazania następujących
dokumentów:
a) karta katalogowa lub specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
b) Instrukcja obsługi w języku polskim (wersja papierowa lub (i) wersja na CD)
zawierająca instrukcję obsługi operatora oraz zasady konserwacji.
c) Europejski Certyfikat Zgodności i Bezpieczeństwa CE
d) Dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim
e) Kartę gwarancyjną
§7
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udzieli gwarancji na warunkach ogólnych wskazanych przez producenta
urządzenia, które zostały przekazane wraz z dokumentacją w czasie odbioru przedmiotu
zamówienia.
2. Gwarancja dla urządzenia wynosi zgodnie z deklaracją Wykonawcy w złożonej ofercie ……
miesięcy liczonych od dnia odbioru przedmiotu zamówienia od Wykonawcy.
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi.

§8
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ustalone maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu prawidłowej i
terminowej realizacji umowy w pełnym zakresie wyraża się kwotą: ……………….. zł brutto
(słownie złotych: ………………………………. złotych 00/100), w tym podatek VAT.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch ratach o różnej wysokości.
4. Rata I (zaliczka) w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
wynosi: ……………….. zł brutto (słownie złotych: ………………………………. złotych 00/100),
w tym podatek VAT i będzie płatna jako zaliczka po podpisaniu umowy na podstawie
wystawionego dokumentu księgowego (faktury VAT/faktury pro-forma) w ciągu 14 dni liczonych
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/faktury pro-forma, do siedziby
Zamawiającego.
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5. Rata II stanowiąca różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wskazanym w ust. 2 i ratą I (zaliczką)
wskazaną
w
ust.
4
wnosi:
………………..
zł
brutto
(słownie
złotych:
………………………………. złotych 00/100), w tym podatek VAT..
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne
do zrealizowania usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy.
7. Faktury wystawione przez Wykonawcę powinny zawierać: nazwę i model urządzenia, ilość i
cenę jednostkową.
8. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze VAT, w ciągu 14 dni liczonych od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, do siedziby Zamawiającego.
9. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
10. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 jest podpisanie protokołu odbioru
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia
wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny
oraz dokonania ewentualnych rozliczeń z podwykonawcami.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej w ust. 2 obejmuje również wynagrodzenie za
przeniesienie przez Wykonawcę, jak i osoby trzecie na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych i wykonywanie praw zależnych (prawo do przerabiania utworu).
13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony. Dotyczy to także
wierzytelności podwykonawców realizujących przedmiot umowy.
14. Rata I (zaliczka) podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od
dostarczenia do Wykonawcy informacji w formie pisemnej o konieczności zwrotu zaliczki w
następujących przypadkach:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w wykonaniu
dostawy trwającego powyżej 30 dni,
b) rozwiązania umowy w trakcie jej trwania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
lub Zamawiającego z przyczyn innych niż wymieniona w pkt. a),
§9
KARY UMOWNE
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy - w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy o
której mowa w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
b) za opóźnienie w wykonaniu czynności serwisowych w okresie gwarancji - w wysokości
200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie terminu wskazanego w
§ 3 ust. 2
2. Przez opóźnienie w wykonaniu dostawy Strony rozumieją również dostarczenie urządzenia w
sposób niezgodny z umową, skutkujący zgłoszeniem zastrzeżeń przez Zamawiającego w
protokole odbioru i rozruchu lub brakiem podpisania protokołu odbioru i rozruchu, chyba że
Wykonawca usunie stwierdzone nieprawidłowości w terminie przewidzianym dla wykonania
niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane dostarczeniem
wadliwego urządzenia – zarówno wobec Zamawiającego, jak też osób trzecich.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy
trwającego powyżej 30 dni. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na piśmie, pod
rygorem nieważności, w terminie 3 dni kalendarzowych od zaistnienia przesłanki do
odstąpienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w
zakresie przekraczającym wysokość zastrzeżonych kar umownych
7. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od
kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
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8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej
i odszkodowania na zasadach ogólnych, oraz kar umownych za opóźnienie, które nastąpiło
przed odstąpieniem od umowy.
9. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
które jest spowodowane:
a) siłą wyższą,
b) innymi zdarzeniami wynikającymi z przyczyn nie leżących po ich stronie nie będącymi
wynikiem błędu lub zaniedbania którejkolwiek ze Stron, które pomimo dołożenia
wszelkich starań nie mogą być przezwyciężone.
10. Strony ustalają, że za siłę wyższą uznają wszelkie zdarzenia wywołane siłami przyrody jak
powódź, pożar, burza i przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od woli człowieka.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy – zarówno w czasie jej
obowiązywania, jak też w późniejszym czasie, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem.
2. Strony ustalają, że wszelkie sprawy dotyczące wykonania umowy ustalane są pisemnie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
pomiędzy wskazanymi poniżej osobami i – z uwzględnieniem adresów wskazanych w
komparycji umowy – na podane adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów i telefaksów:
a) ze strony Zamawiającego –………………, e-mail: ……………, tel. ………………
b) ze strony Wykonawcy - ……………., e-mail: ………., tel…………..
3. Ustalenia, odpowiednio, dokonane lub potwierdzone za pośrednictwem korespondencji
wysłanej na wskazane adresy poczty elektronicznej są wiążące dla Stron.
4. Osoby, o których mowa w ust. 2, uprawnione są w szczególności do dokonywania i
przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 1.
5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, w całości lub w części.
§ 11
RODO
1. Kopalnia Soli "Wieliczka" Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. z siedzibą w 32-020 Wieliczka, Park
Kingi 1, przetwarza dane zawarte w złożonych ofertach, dane znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej RP,) w celu prowadzenia postępowania. Wśród tych informacji
mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z 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: „Rozporządzenie ogólne”) mają charakter
danych osobowych.
2. W związku z powyższym Kopalnia Soli "Wieliczka" Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. z siedzibą
w 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, uprzejmie informuje, że:
a) Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest : Kopalnia Soli "Wieliczka" Zakład
Mechaniczny Sp. z o.o. z siedzibą w 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, e-mail:
zmwieliczka@koplania.pl
b) W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się pisemnie,
kontakt pisemny za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
zmwieliczka@kopalnia.pl
c) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c
Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest
prowadzenie postępowania w sposób zapewniający obiektywność i celowość
wydatków.
d) Odbiorcą Pani/ Pana danych będą członkowie komisji i upoważnieni pracownicy
Kopalni Soli "Wieliczka" Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. z siedzibą w 32-020 Wieliczka,
Park Kingi 1, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
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e) Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji
dokumentacją postępowania (4 lat od udzielenia zamówienia.) .
f) Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy
przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody
• przenoszenia danych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach
określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
g) Ma Pani/ pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia ogólnego.
h) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/
Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych
będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
i) Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
j) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
k) Kopalnia Soli "Wieliczka" Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. z siedzibą w 32-020
Wieliczka, Park Kingi 1, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
z tym że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie danych osobowych i
teleadresowych, o których mowa w § 9 ust. 2, zawiadamiając o tym pisemnie, w terminie
siedmiodniowym, drugą Stronę.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm. ).
§ 14
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy według
siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem
dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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