Numer sprawy: SCNTPL-Z/2/2-2019
Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy na realizację przedmiotu zamówienia

Niniejsza umowa (dalej: „Umowa”) zawarta zostaje w Czechowicach Dziedzicach w dniu
[…] r., pomiędzy:
Śląskim Centrum Naukowo – Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.
z siedzibą w Czechowicach–Dziedzicach (43-502) ul. Nad Białką 25, wpisaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325477, kapitał zakładowy w wysokości 15 890 650,00 PLN,
REGON: 241129997, NIP 652-169-96-26, o Zarządzie w składzie: Bartłomiej Płonka - Prezes
Zarządu, zwaną dalej „Zamawiającym”
oraz
[Dane Wykonawcy, którego ofertę wybrano] zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca zwani są również w Umowie „Stronami” oraz każdy z osobna
„Stroną”.
W związku z wyborem w dniu […] r. oferty Wykonawcy w ramach postępowania
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. " Wykonanie badań w tunelu
aerodynamicznym modelu autonomicznej platformy latającej dla Śląskiego Centrum
Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach” (numer
sprawy: SCNTPL-Z/2/2-2019) w celu realizacji przez Zamawiającego projektu pt.
Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy
konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych” realizowanego w ramach programu
badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. "Przyszłościowe
technologie dla obronności - Konkurs Młodych Naukowców" - Konkurs nr 1/P/2016 "Młodzi
Naukowcy 2016" wspieranego finansowo przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Strony
zawierają umowę o następującej treści:
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PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie badań w tunelu aerodynamicznym modelu
autonomicznej platformy latającej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
Zapytaniu ofertowym (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ”) nr
SCNTPL-Z/2/2-2019 z dnia 26 lipca 2019 roku - zwane dalej łączenie jako: „Badania” na
zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz ofercie Wykonawcy złożonej w dniu […]
która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
1.1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać badania aerodynamiczne dla Zamawiającego, a
Zamawiający zobowiązuje się odebrać badania i zapłacić Wykonawcy cenę z wykonie
badań na warunkach określonych w Umowie.

1

1.2

Odebranie wykonanych badań definiuje się jako otrzymanie od Wykonawcy Raportu z
badań, wraz z dokumentacją zdjęciową oraz filmami z przeprowadzonych testów.

1.3

Wykonawca oświadcza, że badania zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi,
powszechnie uznawanymi standardami oraz dobra praktyką profesjonalną, jak również
będą zgodne z wymogami określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

1.4

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje oraz kompetentny personel do
przeprowadzenia badań aerodynamicznych.
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Termin realizacji badań

2.1

Termin realizacji badań aerodynamicznych: do 29 listopada 2019 roku.

2.2

Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępach prac na
każdym etapie realizacji badań.

2.3

Wykonanie i dostawa obiektu do badań odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego
minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem badań.
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WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI

3.1

Łączna wartość Przedmiotu Umowy wynosi łącznie […] PLN netto + […] PLN VAT.

3.2

Powyższa kwota uwzględniają koszty związane z prawidłowym wykonaniem
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym koszty: dostawy, instalacji,
uruchomienia, szkolenia i przeprowadzenia pozytywnych prób funkcjonalności.

3.3

Wynagrodzenie jest płatne jednorazowo do 14
Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT.

3.4

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.
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4.1

dni

od

dnia dostarczenia

KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
4.1.1 za opóźnienie w dostarczeniu Raportu z badań – w wysokości 1,00 %
odpowiednio ceny Wyposażenia, za każdy dzień opóźnienia,
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5.1

PRAWO ODSTĄPIENIA
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy:
5.1.1 w sytuacjach przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego,
5.1.2 złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o
likwidację, jak również w przypadku posiadania przez Zamawiającego informacji,
które uzasadniają złożenie takich wniosków, lub
5.1.3 gdy Wykonawca opóźnia się z terminem realizacji usługi
(trzydziestu) dni.
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powyżej 30

5.2
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6.1

Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, jeżeli
okoliczności spowodowane siłą wyższą uniemożliwiają wykonanie Umowy (przez
stronę korzystającą z prawa do odstąpienia lub stronę przeciwną) przez okres co
najmniej 2 miesięcy.
DANE KONTAKTOWE DO UMOWY
Wszelka korespondencja związana z niniejszą Umową pomiędzy Stronami będzie
dostarczana na następujące adresy:
6.1.1 Wykonawca: […]
6.1.2 Zamawiający: Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu
Lotniczego Sp. z o. o. Adres: Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
E-mail: biuro@scntpl.pl

6.2
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Korespondencja jest skutecznie doręczana na adresy / numery wskazane powyżej do
momentu zawiadomienia przez daną Stronę o zmianie jej adresu / numeru.
Zawiadomienie musi być pisemnie, pod rygorem nieważności i wywołuje skutki od
dnia doręczenia tegoż zawiadomienia drugiej Stronie.
OSOBY KONTAKTOWE

7.1

Osobami odpowiedzialnymi za współpracę ze strony Wykonawcy są: […]

7.2

Osobami odpowiedzialnymi za współpracę ze strony Zamawiającego są: […]
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

8.2

Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu Umowy w formie podwykonawstwa
w stosunku do jakiejkolwiek części oraz całości przedmiotu Umowy.

8.3

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zgody Wykonawcy
i Zamawiającego oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

8.5

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
− Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz załącznikami.
− Załącznik nr 2 – Zapytanie Ofertowe nr SCNTPL-Z/2/2-2019 („SIZW) wraz z
załącznikami.

8.6

W przypadku rozbieżności między treścią Umowy a treścią jej załączników,
rozstrzygające znaczenie ma treść Umowy.

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

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