
 

UMOWA nr…………………………... 

zawarta w dniu ……………………………………..  w  Toruniu pomiędzy : 

 

BAUSAN Aluminium Sp. z o. o. , 87-100 Toruń , ul. Włocławska 131 , 

reprezentowanym przez : 

Karola Bochockiego 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez : 

…………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą” 

 

 W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania 

o  wykonanie narzędzi do wytłaczania uszczelek i nietypowych łączników oraz form wtryskowych do 

wykonania elementów tworzywowych w trybie zasady konkurencyjności Strony oświadczają co 

następuje: 

 

§  1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

I.1. 5 sztuk narzędzi do wytłaczania uszczelek. Materiał do wytłaczania EPDM o twardości 60 

ShoreA.   

I.2. 2 sztuki narzędzi do wytłaczania nietypowych  łączników. Materiał do wytłaczania ABS. Profil 

wytłaczany wg DIN 16941 szereg tolerancji 2A 

I.3. 5 sztuk form wtryskowych do wykonania elementów tworzywowych. Materiał do wytłaczania 

Poliamid PA6. Ilość gniazd/formę – min 2 

 zgodnie z dokumentacją techniczną  stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej Umowy. Umowa 

realizowana jest w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z Umową nr 5/2018 o powierzenie 

grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Komfortowe zautomatyzowane wyjście na dachy 

płaskie z funkcją doświetlenia pomieszczenia”. 

 

§  2 

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy określonego w §1 Strony uzgadniają na dzień 

………………………………… 

 



 

            § 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie netto w wysokości 

………………………. zł ( słownie: …………………). Do podanej kwoty zostanie doliczony podatek 

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Za wykonanie zamówienia Wykonawca nie może żądać 

wyższej kwoty od wskazanej w ust.1. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia o którym mowa w 

ust.1, w następujący sposób: 

a) Pierwsza część tytułem zaliczki w wysokości 50% netto wynagrodzenia + VAT, płatna w 

terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, 

b) Druga część w wysokości 50% netto wynagrodzenia + VAT, płatna w terminie 7 dni po 

zakończeniu realizacji zamówienia i podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu 

odbioru,  

4. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przez Zamawiającego w formie przelewu, na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur na konto Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………….   

 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że po wykonaniu Umowy i podpisaniu obustronnie protokołu odbioru, 

Przedmiot Umowy opisany w §1 pozostanie na magazynie Wykonawcy w celu realizacji 

późniejszych zleceń na uszczelki i profile. Zlecenie dotyczące wykonania uszczelek będą 

przedmiotem odrębnej Umowy spisanej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

2. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio oznaczyć narzędzia jako własność Zamawiającego. W 

przypadku próby zajęcia przedmiotu Umowy, Wykonawca obowiązany jest informować o jego 

właścicielu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać narzędzia w warunkach dopuszczonych przez 

Zamawiającego i zabezpieczyć przedmiot Umowy przed kradzieżą. 

4. Zabronione jest kopiowanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy na własny użytek, jak też na 

użytek osób trzecich, jak też przekazanie osobom trzecim informacji na temat rozwiązań 

technicznych i użytkowych oraz innych informacji zawiązanych z przedmiotem Umowy. 

5. Wykonawcy nie wolno przedmiotu Umowy wynająć, wydzierżawić ani w żadnej innej formie oddać 

osobie trzeciej.  

6. Wykonawca jest zobowiązany na pisemne wezwanie Zamawiającego wydać przedmiot Umowy do 

jego dyspozycji. 

    

  § 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  na wykonane prace i dostarczone materiały pięcioletniej 

gwarancji. 



 

2. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji , Wykonawca zobowiązany jest przystąpić 

do usunięcia wad, nie później niż w okresie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

  § 6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie 

kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w 

§ 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości Umowy netto, 

b) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości  

10% wynagrodzenia netto określonego w § 1 niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 1 

niniejszej Umowy.  

 

     § 7 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie Strony. 

3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA   

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1: ………………………………………….. 

 


