UMOWA NA WYKONANIE PROTOTYPU
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Przedmiot Umowy – wykonanie Prototypu urządzenia / elementu o nazwie: ……………………..………..…………..
..........................................................................................................................................................................
i podstawowych parametrach jak niżej ………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................................
….…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
oznaczonego dalej symbolem ………………………………………………………………………………………………………………….…
Cel wykonania Prototypu – przeprowadzenie testów, badań, przydatności urządzenia do pracy
w warunkach występujących u Zleceniodawcy.
Przewidywana liczba zamówionych sztuk urządzenia / elementu o parametrach Prototypu w terminie
odwrotnym: …………………………..…… szt.
Przewidywana liczba zamówionych sztuk urządzenia / elementu o parametrach Prototypu w okresie
………………………………………………………….…………………………- szt. ……………….
Zleceniodawca wykonania Prototypu: ..………………………………..……………………………………………………………….…..,
zamieszkały (dot. osób fizycznych) …………………………………………………………………………………………………………,
reprezentujący firmę ……………………………………………………………..…………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…,
KRS / wpis do EDG ………………………………….……, NIP ………………………..………., REGON …………..……………………….
Wykonawca Prototypu: Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe „MATT” Tadeusz Trojak, 93-035 Łódź,
ul. Wólczańska 241, NIP 725-001-13-10, REGON 008230857.
Wykonawca wykona Prototyp zgodnie z podanymi w p. 1 założeniami. Jeśli parametry urządzenia
wymagają dalszego doprecyzowania, sporządzony zostanie Załącznik nr 1 do nn. Umowy określający
szczegółowo wymagania stawiane Prototypowi.
Ze strony Wykonawcy uzgodnienia techniczne dokonywane będą przez konstruktora mgr. inż. Mateusza
Sabelę, e-mail: konstrukcyjny@matt.com.pl, tel. : 664 042 022.
Ze strony Zleceniodawcy przekazujący założenia oraz odbierający prototyp będzie …………………….
…………………………………………………………………., tel.: ………………………………………………..
Przewidywany termin wykonania Prototypu ……………………………………………………….
Przewidywana cena netto jednostkowa (VAT 23%) dla zamówienia z p.3.: ……………………………………………,
z p.4.: ……………………………………
Umowny koszt netto wykonania prototypu – tabela poniżej (obowiązuje przy braku złożenia Zamówienia
lub przy odstąpieniu od zrealizowania niniejszej umowy): …………………………………………………..
Prototyp zostanie wysłany nieodpłatnie pod warunkiem wypełnienie p. 14-18 nn. Umowy
do Zleceniodawcy na adres siedziby firmy / …..…………………………………………………………………………………………
Po zawarciu Nin. Umowy Zleceniobiorca dostarczy niezwłocznie dokumenty założycielskie firmy, brak
takich dokumentów uniemożliwi wysłanie prototypu.
Ryzyko opracowania Prototypu leży całkowicie po stronie Wykonawcy. Jeśli parametry Prototypu będą
zgodne z założeniami, lecz nie będą spełniać oczekiwań Zleceniodawcy, Zleceniodawca zgłosi uwagi
do określonych parametrów Prototypu celem ich poprawienia i odeśle Prototyp na swój koszt na adres
Wykonawcy. Jeśli uzyskany Prototyp będzie już spełniać stawiane przez Zleceniodawcę wymagania,
Zleceniodawca odeśle na swój koszt wykonany i zatwierdzony Prototyp poprzez złożenie podpisu
na etykiecie typu plomba umieszczonej na Prototypie (ze względu na typ folii plombowej podpis
najlepiej składać markerem wodoodpornym – np. do opisywania płyt CD). Prototyp będzie
przechowywany przez okres 2 lat od czasu ostatniej realizacji zamówienia zgodnego z wymaganiami
stawianymi Prototypowi.
Jeśli poprawiony Prototyp nie spełni oczekiwań Zleceniodawcy i będzie niezgodny z założeniami
określonymi w p. 1 lub Załączniku nr 1, prototyp zostanie odesłany do Wykonawcy na koszt Wykonawcy,
a Zleceniobiorca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
Przy każdorazowym wysyłaniu Prototypu Wykonawca będzie aktualizował cenę jednostkową z p. 11 nn.
Umowy. Jeśli cena dla Prototypu o identycznych założeniach przekroczy o 15 % cenę z p. 11 podawaną
przy poprzedniej wersji wykonywania Prototypu, może zostać ona przez Zleceniodawcę
niezaakceptowana. W takim wypadku zamówienie z p. 3 nn. Umowy musi być zrealizowane w cenie
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poprzednio akceptowanego Prototypu, zaś zamówienia przyszłe (p. 4) muszą podlegać osobnym
negocjacjom. Podwyższenie jednostkowej ceny produkcyjnej dla zamówienia z p. 3 przy jednoczesnej
gotowości jego zrealizowania w cenie ostatnio akceptowanej nie może być powodem zerwania nn.
Umowy.
Jeśli zmiana poprzedniej ceny o więcej niż 15% wynika ze zmiany założeń, które ma spełniać produkt, cena
nie może zostać niezaakceptowana, może jedynie podlegać typowym negocjacjom handlowym.
Po otrzymaniu zatwierdzonego Prototypu Wykonawca potwierdzi ostateczną cenę jednostkową
Zamówienia określonego w p.3 i 4, która w przypadku braku uwag do Prototypu powinna być identyczna
z ostatnio podanymi cenami. Zleceniodawca niezwłocznie po odesłaniu zatwierdzonego Prototypu złoży
Zamówienie na wielkość określoną w p. 3 i 4. Jeśli Zleceniodawca nie odeśle Prototypu i nie złoży
deklarowanego Zamówienia z p. 3 w ciągu 30 dni od daty wysłania Prototypu do testów, Wykonawca
obciąży Zleceniodawcę kwotą wykonania Prototypu, zgodnie z p.12.
Jeśli Zleceniodawca nie odeśle Prototypu, a złoży deklarowane Zamówienia z p. 3 lub p. 4, nie będą
uwzględniane żadne reklamacje dotyczące parametrów wyrobów z serii produkcyjnej Prototypu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie
spory wynikające z jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla
siedziby Wykonawcy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.

Zleceniodawca
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Data, podpis, stempel

Data, podpis, stempel

Rodzaj filtru
DP
GP
PP
PZ
DPG
D2P
D2PG
Bardziej rozbudowane

Umowna cena netto prototypowego filtru (zł)
Korpus miniaturowy
Korpus rurkowy
Korpus rurkowy
o średn.11 mm (WF..)
o średn. 20 mm (RF…)
hermetyczny
lub o średn. 22 mm (OF..)
o średn. 22 mm (h-OF…)
100
150
200
100
150
200
150
200
250
300
350
300
350
400
450
500
550
600
650

