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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ 
nr sprawy WTUM.3.2022 

 
 

WZÓR UMOWY  
zawarta w Wieliczce pomiędzy: 
 
Kopalnią Soli "Wieliczka" Wsparcie Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka,  
Park Kingi 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000095741, o numerze NIP 683-17-05-025 o numerze REGON: 
351428631 o kapitale zakładowym w wysokości  470 000,00 zł reprezentowaną przez  

1) ……………………………………….. 
 
zwaną dalej: „Zamawiającym” 
a 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
Reprezentowaną/ym przez  

1) ……………………………………….. 
2) ……………………………………….. 

 
zwaną dalej ,,Wykonawcą” 

 
§ 1.  

Podstawa zawarcia umowy 
1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z ustawą z 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (numer sprawy: WTUM.3.2022). 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………. 
 

§ 2.  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem tokarki konwencjonalnej 
……………………………………….(typ., producent, rodzaj) wraz z jej uruchomieniem zwanej 
dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Szczegółowe parametry przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy. 
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 5 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego  
w zakresie obsługi tokarki i wydać stosowne zaświadczenia z przeprowadzonego 
szkolenia. Szkoleniem z zakresu montażu, obsługi, prowadzenia podstawowego serwisu, 
kontroli i bieżących napraw dostarczonego urządzenia będą objęte maksymalnie 4 osoby 
wskazane przez Zamawiającego (Wykonawca wyda stosowne zaświadczenia 
z przeprowadzonego szkolenia). 
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4. Przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy – co oznacza, iż została wyprodukowany 
co najmniej w roku 2022 i nie był dotychczas użytkowany poza czasem niezbędnym do 
dokonania testów i czynności rozruchowych, 

5. Przedmiot umowy nie powinien stanowić sprzętu powystawowego, posiadającego 
uszkodzenia wizualne lub techniczne, a także obciążonego na rzecz osób trzecich, 

6. Przedmiot umowy winien posiadać oznaczenia w języku polskim, 
7. Przedmiot umowy winien posiadać: 

1) dokumentację techniczno- ruchową  
2) oznakowanie CE. 
3) świadectwo kontroli urządzenia. 
 

§ 3.  
Warunki dostawy 

1. W toku realizacji przedmiotu umowy nastąpi: 
1) dostarczenie i rozładunek przedmiotu umowy, 
2) montaż, uruchomienie, przeprowadzenie prób funkcjonalnych dostarczonego 

przedmiotu umowy. 
2. O przygotowaniu zlecenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie na 

numer …………….. i pocztą elektroniczną na adres ……………………….., nie później niż na  
1 dzień roboczy przed wymaganym terminem dostawy. 

3. Miejsce dostawy – hala obróbki skrawaniem Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32 – 020 
Wieliczka, Park Kingi 1. 

4. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 
13:00. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy na swój koszt i we 
własnym zakresie. 

6. Z dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 
1) dowód wydania towaru na zewnątrz WZ, 
2) dokument gwarancji (min. 12 miesięcy na przedmiot zamówienia), 
3) deklarację zgodności WE lub UE, 
4) dokumentację techniczno-ruchową. 

§ 4.  
Okres obowiązywania umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu 
umowy, na zasadach określonych w niniejszej umowie w następujących terminach: 

1) dostarczenie, rozładunek i sprzedaż przedmiotu umowy w terminie do 150 dni, 
licząc od daty zawarcia umowy, 

2) montaż, uruchomienie, przeprowadzenie prób funkcjonalnych dostarczonego 
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
 

§ 5.  
Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie, które zapłaci Zamawiający, z tytułu prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy wynosi: 
……………………………..zł brutto (słownie............................................................................... zł), 
(w tym podatek od towarów i usług (VAT) ..... % tj. ................................................. zł). 
Cena netto: ……………………….zł (słownie............................................................................ zł) 
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2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za dostawę przedmiotu umowy zgodną 
z warunkami niniejszej umowy. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT, do wynagrodzenia netto, o którym mowa w niniejszym 
paragrafie, zostanie doliczony VAT według obowiązującej stawki. Zmiana wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w niniejszym paragrafie do umowy, wynikająca ze zmiany stawki 
VAT nie wymaga zmiany umowy. 

§ 6.  
Warunki płatności 

1. Rozliczenie odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawianej przez Wykonawcę 
faktury.  

2. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

3. Na fakturze Wykonawca jest obowiązany wpisać numer umowy.  
4. Zapłata nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 
§ 7.  
Odbiory 

1. W toku realizacji niniejszej umowy odbędzie się odbiór końcowy wykonania umowy, 
który nastąpi: 
1) przy zastosowaniu dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) wystawianego przez 

Wykonawcę, określającego ilość towaru lub faktury VAT, 
2) oraz poprzez potwierdzenie odbioru dokonane przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego poprzez złożenie podpisu na dokumencie wydania zewnętrznego 
(WZ)  
lub na fakturze VAT po stwierdzeniu należytej jakości i ilości dostarczonego towaru. 

2. Odbiór końcowy wykonania przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony przez 
Zamawiającego  
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty: 
1) zrealizowania dostawy przedmiotu umowy wraz z montażem, zgodnie z § 4 ust. 1,  

albo 
2) od daty upływu okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia poczynione w toku odbioru. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 
końcowego, zawierający pozytywną ocenę wykonania przedmiotu umowy, stanowi 
podstawę dla wystawienia faktury końcowej i zapłaty wynagrodzenia. 

4. Czynności odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie, przeprowadzi Komisja 
Odbiorowa składająca się z dwóch spośród niżej wskazanych osób: 
1) ……………………………… 
2) ……………………………… 
3) ……………………………… 

5. Czynności odbioru ma prawo przeprowadzać także Komisja Odbiorowa w innym składzie 
niż wskazany w ust. 4, składająca się z osób posiadających pisemne upoważnienie 
Zamawiającego. 

6. W czynnościach odbioru ma prawo brać udział upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 
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§ 8.  
Osoby uprawnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy 

1. Osobami upoważnionymi do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego, w tym do: 
1) dokonywania jednoosobowo zleceń na zasadach określonych w § 3, 
2) przeprowadzania kontroli jakościowej i ilościowej oraz zgłoszeń reklamacyjnych  

i gwarancyjnych, na zasadach określonych w § 10 i § 11, jednoosobowo są: 
- ……………………………………….. tel.: ……………………., email: ………………. 
- ……………………………………….. tel.: ……………………., email: ………………. 

lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie Zamawiającego. 
2. Osobami upoważnionymi do nadzorowania realizacji niniejszej umowy ze strony 

Wykonawcy są: 
- ……………………………………….. tel.: ……………………., email: ………………. 
- ……………………………………….. tel.: ……………………., email: ………………. 

lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie Wykonawcy. 
 

§ 9.  
Podwykonawstwo1 

1. Wykonawca powierza następującym podwykonawcom: 
firma: ..................................................................................................................................  
dane kontaktowe: ..............................................................................................................  
wykonanie następującej części przedmiotu umowy: .........................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 
ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami 
prawa. 

4. W przypadku powierzenia wykonania dostaw w określonym zakresie podwykonawcom, 
Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania  
i zaniechania. 

5. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców. 
 

§ 10.  
Rękojmia oraz kontrola jakościowa i ilościowa 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy, 
obowiązującej od daty dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

2. W przypadku wykrycia wady jakościowej przedmiotu umowy lub niedostarczenia 
kompletu wymaganych dokumentów Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza Wykonawcy 
reklamację dotyczącą dostarczonego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający w przypadku reklamowania przedmiotu umowy (zgłaszania wad), 
zobowiązany jest sporządzić pisemne zgłoszenie reklamacji, które stanowić będzie 
podstawę do wymiany elementów przedmiotu umowy na wolny od wad. 

                                                           
1 Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zrealizuje zamówienie samodzielnie paragraf otrzyma brzmienie 
„Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.” 
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4.  Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia żądania Zamawiającego sformułowanego  
w pisemnym zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie do 14 dni.  

 
§ 11.  

Gwarancja jakości 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….miesięcznej gwarancji na dostarczony 

przedmiot umowy, obowiązującej od daty pierwszego uruchomienia na terenie 
Zamawiającego. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
wykonania przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia wad w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. 

4. Zamawiający w przypadku stwierdzenia objętej gwarancją jakości wady dostarczonego 
przedmiotu umowy (w całości lub w części), sporządzi pisemne zgłoszenie reklamacji, 
które stanowić będzie podstawę do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. 

5. Wykonawca zobowiązuje się załatwić żądanie Zamawiającego sformułowanego 
w pisemnym zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie do 14 dni. 
 

§ 12.  
Kara umowna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na 
rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 
1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, 

2) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za stwierdzony 
przypadek realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą 
umową, w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2, 

3) w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 
1-3 niniejszej umowy. 

2. Do naliczenia kar umownych za zwłokę, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wlicza się 
okresu, w którym Zamawiający badał wykonanie przedmiotu umowy w ramach czynności 
odbioru. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

4. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych. 

5. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, stają się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 
2) za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego 
od umowy, staje się wymagalne w dniu złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu realizacji przedmiotu umowy w sposób 
wadliwy lub sprzeczny z umową, o czym mowa w § 13 ust. 2 staje się wymagalne z dniem 
dostarczenia Wykonawcy wezwania, o którym mowa w tych postanowieniach. 

8. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych w ramach umowy nie może 
przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 
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§ 13.  

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

1. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie,  
o którym mowa w § 4 ust. 1, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni 
dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy z zagrożeniem, że w razie 
bezskutecznego upływu terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 
umowy w całości lub w części niewykonanej. 

2. Jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, w tym w szczególności złamie podstawowe przepisy BHP albo stworzy sytuację 
zagrożenia dla ruchu Zakładu Kopalni Soli „Wieliczka” lub bezpieczeństwa powszechnego, 
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu 
umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, 
z jednoczesnym naliczeniem mu kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2. 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 
odstąpić w całości lub w części niewykonanej. 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zrealizować przedmiot 
umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, Zamawiający może bez wyznaczenia 
terminu dodatkowego od umowy odstąpić w całości lub w części niewykonanej jeszcze 
przed upływem tego terminu. 

4. W razie wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia w części niewykonanej 
Zamawiający przeprowadzi inwentaryzację. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji 
stanowić będzie podstawę do stosownych rozliczeń Stron. 

5. W razie wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy w całości, umowa 
uważana jest za niezawartą, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kar 
umownych pozostają wiążące. 

6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przysługuje do końca okresu jej 

obowiązywania. 
§ 14.  

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z innych przyczyn 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mogłoby zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może również rozwiązać umowę w przypadkach przewidzianych 
w przepisach prawa, w szczególności w sytuacjach wskazanych w art. 456 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
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§ 15.  
Ochrona informacji 

Nie obowiązuje w niniejszej umowie. 
§ 16.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Nie obowiązuje w niniejszej umowie. 

§ 17.  
Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się 
możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach: 
1) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania 
umowy wskazanego w § 4, 

2) braku możliwości wykonania umowy w terminie, spowodowanej na skutek działania 
siły wyższej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania niniejszej umowy  
o okres równy czasowi występowania siły wyższej. 

2. Zmiany umowy mogą nastąpić także w przypadkach określonych w art. 455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Zaistnienie przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie nie powoduje powstania  
u żadnej ze Stron, roszczenia o zmianę umowy. 

4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2, każdej 
ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej Strony o zmianę umowy. 
Wystąpienie to powinno zawierać: 
1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 
2) projekt aneksu, 

5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji  
w sprawie zmiany umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery. 
 

§ 18.  
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z niniejszej umowy  
lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego 
rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych 
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  
z Regulaminem tego Sądu. W przypadku, gdy przeprowadzona mediacja nie doprowadzi 
do zawarcia ugody, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy w związku z Załącznikiem I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 187, 
str. 1). 

3. W kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu umowy (załącznik nr 1) 

 
 

 
WYKONAWCA 

 
 

………………………………………………. 
Podpisy 

 

 
ZAMAWIAJĄCY 

 
 

………………………………………………. 
Podpisy  

 
………………….…….. 

data 
………………….…….. 

data 
 

Akceptuję wzór umowy 
 
 

………………………………………… 
Podpis Kierownika Zamawiającego 
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 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZORU UMOWY 
Nr sprawy: WTUM.3.2022 

 
 Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu umowy 

 
 Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane parametry 

techniczne tokarki konwencjonalnej: 
Dane techniczne Jednostka Wartość parametru 
Przelot nad łożem  mm ∅800 

Przelot nad suportem  mm ∅510 
 Przelot w mostku łoża  mm ∅1000 

Długość w kłach  mm 3000 
Przelot wrzeciona  mm ∅130 

 Podtrzymka stała rolkowa mm ∅40-∅350 
Podtrzymka ruchoma mm ∅30-∅130 

 Cyfrowy odczyt  w 3 osiach   
Szerokość łoża  mm 560 

 
 
 
 
 

 


