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 zamówienie na przeprowadzenie badań na stacji badań i prób w ramach rozeznania rynku Strony
oświadczają co następuje:

§ 1
Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie poniżej
wymienionych badań wyrobu o nazwie “wyjście na dachy płaskie z funkcją doświetlenia pomieszczenia”:

-

Badanie w zakresie szczelności i wytrzymałości profili

-

Badanie na przepuszczalność powietrza wg normy PN-EN 1026

-

Badanie na wodoszczelność wg normy PN-EN 1027

-

Badanie na obciążenie wiatrem wg normy PN-EN 12211

-

Badanie termowizyjne zgodnie z normą PN-EN 13187

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. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymieniony w §1 przedmiot Umowy w terminie do
dnia…………………….. i przekazać Zamawiającemu całość pracy w formie sprawozdania z badań.

§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 3 dni po
zakończeniu realizacji Umowy

4.

Wynagrodzenie zostanie uregulowane przez Zamawiającego w formie przelewu, na podstawie
prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur na konto Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………….
§4

1.

Wykonawca nie podejmuje się wykonania badan/pomiarów metodą nie gwarantującą
wiarygodności I obiektywności wyników.

2.

Zamawiający ma prawo uczestniczyć w procesie realizacji zlecenia po wcześniejszym zgłoszeniu
tego Wykonawcy.

3.

Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Umowy przyjmowane będą w formie pisemnej, w terminie
14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego sprawozdania z badań.

§5
1.

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

2.
a)

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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.

§6
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.

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