UMOWA Nr …………………..
W dniu ………….……. r. w Poznaniu, pomiędzy:
Bioten Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Lutycka 93, 60-478 Poznań, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000432371, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 150,00 PLN,
wpłaconym w całości , posługującym/ą się NIP: 7811880257, REGON: 302200389 zwanym/ą dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym/ą przez:
1. Krzysztofa Jerzego Kaczmarkiewicza-

Prezesa Zarządu

,a
…………………………………………… z siedzibą w ………………………………… pod adresem
………………………………………………………………………………………………., wpisaną
do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
…………………………….. ….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS …………………….., z kapitałem zakładowym wynoszącym ……………………………. PLN,
wpłaconym …..…………….. , posługującym/ą się
NIP:…………………………, REGON:
…………………………… zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym/ą przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zwani są również w treści niniejszej umowy łącznie
„STRONAMI” lub każdy z osobna „STRONĄ”.
została zawarta umowa warunkowa (dalej: „UMOWA”) o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie
następującej inwestycji: Zakup, dostawa i montaż elementów składowych instalacji do produkcji
biomasy II generacji z surowej fazy glicerynowej, zwanej dalej PRZEDMIOTEM UMOWY,
zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Załączniku nr 1 do UMOWY.
1.
Umowa wchodzi w życie pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie Projektu.
2.
O ziszczeniu się warunku, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający zobowiązuje się
zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni.
§ 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY
WYKONAWCA zobowiązuje się w pełni zrealizować i zakończyć PRZEDMIOT UMOWY do dnia
30.06.2021.
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§ 3 WYNAGRODZENIE
STRONY zgodnie ustalają, że wynagrodzenie należne WYKONAWCY stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot UMOWY w kwocie ……………. PLN (słownie:
……………) netto plus podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
§ 4 WARUNKI FAKTUROWANIA I PŁATNOŚCI
1. Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z warunkami:
- 10% po pierwszym etapie prac,
- 10% po drugim etapie prac,
- 80% po trzecim etapie prac,
2. Termin płatności wynosi 30 dni liczonych od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO
prawidłowo wystawionej faktury.
§ 5 GWARANCJA
PODSTAWOWY OKRES GWARANCJI wynosi …………… miesiące.
§ 6 PRZEDSTAWICIELE I ADRESY DO KORESPONDENCJI
1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jego przedstawicielem jest: Krzysztof Jerzy Kaczmarkiewicz –
Prezes Zarządu, tel.: +48 61 847-61-58.
2. WYKONAWCA oświadcza, że jego przedstawicielem jest: ……………………….…………,
tel.:…………………..
3. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższe adresy Stron:
Adres ZAMAWIAJĄCEGO: ul. Lutycka 93, 60-478 Poznań
Adres WYKONAWCY: ……………………………
§ 7 OŚWIADCZENIA STRON
1. STRONY zgodnie oświadczają, że zapoznały się z UMOWĄ oraz załącznikami do niej, rozumieją
ich treść i nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń.
2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP: 7811880257
oraz upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT po każdorazowym obustronnym
podpisaniu Protokołów Odbioru.
3. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP ………….
§ 8 UBEZPIECZENIE
1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową uwzględniającą zakres ochrony
ubezpieczeniowej o odpowiedzialność za błędy pracowników Wykonawcy z sumą ubezpieczenia
nie niższą niż 500 000 złotych (słownie: pięć milionów złotych).
2. Uwierzytelniony odpis polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do UMOWY.
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§ 9 KARA UMOWNA
ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU REALIZACJI ZAWARTYCH W UMOWIE
1. STRONY określają, że kary umowne naliczane będą za niedotrzymanie terminu umowy zawartego
w §2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną z tytułu niedotrzymania
terminu w wysokości 0,1% za każdy tydzień do maksymalnej wysokości 10% wynagrodzenia
ryczałtowego netto WYKONAWCY.
2. Kary umowne nie będą naliczane w przypadku, gdy wina za niedotrzymanie terminu leży po
stronie ZAMAWIAJĄCEGO (dotyczy sytuacji, w której ZAMAWIAJĄCY unika udzielenia
informacji lub odpowiedzi na pytania WYKONAWCY, jak również opóźnień w akceptacji
dokumentacji przez ZAMAWIAJĄCEGO).
§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
§ 11 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI
Do UMOWY zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI ZAMAWIANIA PRODUKTÓW I USŁUG
stanowiące Załącznik Nr 5 do UMOWY.
§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. UMOWA zastępuje jakiekolwiek dotychczasowe ustalenia STRON dokonane w toku negocjacji, w
tym w szczególności zaproszenie do składania ofert oraz ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ. W
razie jakichkolwiek wątpliwości co do intencji STRON wiążące znaczenie mają jedynie zapisy
UMOWY wraz z Załącznikami wskazanymi w §13.
2. UMOWA sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
STRON.
3. UMOWA wchodzi w życie z dniem podpisania umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego
§ 13 ZAŁĄCZNIKI
1. Integralną część UMOWY stanowią załączniki:
1) Załącznik Nr 1 -

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Załącznik Nr 2 –

Oferta WYKONAWCY

3) Załącznik Nr 3 –

Pełnomocnictwo osoby reprezentującej WYKONAWCĘ

4) Załącznik Nr 4 –

Uwierzytelniony odpis polisy ubezpieczeniowej WYKONAWCY

5) Załącznik nr 5 –

Ogólne Warunki Zamawiania Produktów i Usług

2. Załączniki wyszczególnione w ust. 1 wzajemnie uzupełniają się, a w przypadku wystąpienia
rozbieżności pomiędzy nimi i treścią UMOWY, rozstrzygające znaczenie mają zapisy UMOWY.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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