
        Załącznik nr 2 – projekt umowy  
 

Umowa nr WMNŁ/........../2016 

 

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

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. w Gliwicach, ul. Metalowców 6, wpisana do 

Krajowego Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod 

nr KRS: 0000374289, reprezentowaną przez: 

 

1. Oliwera Koszowskiego    – Prezesa Zarządu, 

 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a:  

przedsiębiorcą…………./spółką……………działającym/działającą pod firmą…….…

………………………….. (adres siedziby) wpisanym do CEIDG/wpisaną do Krajowego  

Rejestru Sądowego

………………………..pod nr KRS 

/ NIP……………………, REGON……………………,  

reprezentowanym przez: 

 

1.  - , 

2.  - , 

 

zwanym dalej WYKONAWCĄ.     

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie pomiarów wydatku energetycznego na  stanowiskach 

według załącznika nr 1 do niniejszej umowy, która stanowi jej integralną część.  

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z zasadami 

aktualnej wiedzy technicznej oraz aktualnie obowiązującymi  w tym zakresie przepisami 

 i normami. 

§ 2 

1. Pomiary zostaną wykonane w terminie do dnia ………………….. 

2. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………………..zł 

(słownie: …………………………………………….zł). 

3. Do wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust. 2 zostanie doliczony podatek VAT.  

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższe niż określona w ust. 

2 

5. Faktura będzie  wystawiona po wykonaniu pomiarów, dostarczeniu sprawozdania. 

6. Zamawiający ureguluje należności wynikającej z faktury VAT przelewem w terminie 
……………. dni od daty jej otrzymania. Uregulowanie należności nastąpi na rachunek wskazany 
na fakturze. 

7. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych jej części, 
Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %  wartości netto 
niezrealizowanej w terminie  części zamówienia za każdy dzień zwłoki.. 



8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w ust. 2.  

9. O ile  pomiary wydatku energetycznego nie zostaną zrealizowane w terminie określonym w § 2 

ust. 1, Zamawiający ma prawo zamówić wykonanie usługi u dowolnego Oferenta oraz obciążyć 

Wykonawcę różnicą ceny w przypadku, gdy inny Oferent wykona przedmiot umowy za cenę 

wyższą. 

§ 3 

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:  

ze strony Zamawiającego -  ……………………………, tel. ………………………………… 

ze strony Wykonawcy –       …………, tel……………..  

3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie 

właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 



 

 
 
 

 

L.p. Nazwa czynnika Stanowisko Płeć 
Ilość 

pomiarów 

Wynagrodzenie 
jednostkowe  

w zł/szt./pomiar 

Wartość 
netto  
w zł 

1 2 3 4 5 6 
7 

(poz.5x6) 

1 Wydatek energetyczny  

Operator walcarki DUO (gorące) 
walcownik II 

mężczyzna 1   
 

Operator linii obróbki frezarki  
 FHA - 75 

mężczyzna  1   
 

Operator gniazda nożyc NG4 mężczyzna 1    

Operator walcarki DUO do 
walcowania blach (tył i przód) 

mężczyzna 1   
 

Operator linii obróbki blach i taśm  
  tył i przód) (obsługa prostarki)  

kobieta  1   
 

Operator nożycy krążkowej, tzw. 
starej  

kobieta i 
mężczyzna 

2   
 

Operator nożycy MDS kobieta 1    

Operator nożycy A.T.E.M. kobieta 1    

Operator nożycy Schelling mężczyzna 1    

Operator polerki WEBER mężczyzna 1    

Wytapiacz JATAM mężczyzna 1    

Wytapiacz PIT mężczyzna 1   

Operator linii odlewu ciągłego  mężczyzna 1    

Operator linii odlewu półciągłego mężczyzna 1    

Wytapiacz PIK 1000 mężczyzna 1   
 

Operator odlewania gąsek  mężczyzna 1    

namiarowy wsadów  
kobieta i 

mężczyzna 
2   

 

2 
Sporządzenie 
sprawozdań  

Wszystkie w w/w stanowiska 19   
 

Łączne wynagrodzenie netto w zł:  

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia do oferty/Załącznik nr 1 do umowy 


