UMOWA NA DOSTAWĘ PROTOTYPU ELEKTROWNI WIATROWEJ.
zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:
1.
.........................................
z
siedzibą
w
....................................
przy
ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
...........................................,
...........................................,
oraz
2.
.........................................
z
siedzibą
w
....................................
przy
ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
...........................................,
...........................................,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i uruchomienia - zgodnie ze
złożoną ofertą, z przekazanym projektem i zasadami wiedzy technicznej - prototypu nowego
produktu - elektrowni wiatrowej opartej na modułach 0,6 kW oraz do sprawdzenia zdolności
patentowej i zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP celem zabezpieczenia praw
Zamawiającego do proponowanego rozwiązania technicznego. Prototyp elektrowni wiatrowej
będzie znajdować się na działkach 892/2 i 892/3 przy ulicy Azaliowej w Białymstoku.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, maszyny, urządzenia oraz
doświadczenie konieczne do wykonania ww. prac.
§2
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi ............................. (.......................................)
brutto.
§3
Termin realizacji zamówienia: …....................................................
§4
Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada numer
NIP .................................................. i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez
jego podpisu.
§5
Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia:

a) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10%
wynagrodzenia umownego,
b) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po dniu, w którym miało
nastąpić usunięcie wady,
c) w usunięciu wad zgłoszonych w ramach udzielonej gwarancji w terminie określonym w §
13 ust. 3 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy
w wysokości 0,1% wynagrodzenia Zamawiającego, nie więcej jednak niż 10%
wynagrodzenia. Nie jest zwłoką sytuacja, w której Wykonawca nie dokonuje odbioru na
skutek nie wykonania przez Zamawiającego obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1
umowy.
3. Strona, która odstąpi od niniejszej umowy zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w
wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Jeżeli otrzymane kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionych szkód stronom
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny.
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego
rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zamawiającego.
§9
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

..........................................
Zamawiający

...........................................
Wykonawca

