
UMOWA NA OPRACOWANIE FILTRU 
 

Zawarta pomiędzy Zleceniodawcą - ………………………………………………………………………………………………………….... 

zamieszkały (dot. osób fizycznych)  …………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentujący firmę ……………………………………………………………..…………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…, 

KRS / wpis do EDG ………………………………….……, NIP ………………………..………., REGON …………..………………………. 

A Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe „MATT” Tadeusz Trojak,  

93-035 Łódź, ul. Wólczańska 241, NIP 725-001-13-10, REGON 008230857 

treści następującej: 

1. Zleceniodawca zleca Wykonawcy opracowanie filtru o nazwie: ……………………..………..………….. 

.......................................................................................................................................................................... 

wykonanego zgodnie z parametrami określonymi w Załączniku nr 1.,  oznaczonego dalej symbolem 

………………………………………………………………………………………………………………….… Uwaga - Brak wypełnionego 
formularza ZAŁOŻEŃ (Załącznik nr 1) uniemożliwia podjęcie prac nad opracowaniem filtra. 

2. Cel opracowania – przeprowadzenie testów, badań, przydatności filtru do pracy  

w warunkach występujących u Zleceniodawcy.    

3. Przewidywana liczba zamówionych sztuk filtrów o parametrach będących przedmiotem Opracowania   w 

terminie odwrotnym: …………………………..…… szt. 

4. Przewidywana liczba zamówionych sztuk filtru jw. w terminie późniejszym , tj. w okresie 

………………………………………………………….…………………………- szt. ……………….  

5. Ze strony Wykonawcy uzgodnienia techniczne dokonywane będą przez konstruktora mgr. inż. Mateusza 

Sabelę, e-mail: konstrukcyjny@matt.com.pl, tel. : 889 679 333.  

6. Ze strony Zleceniodawcy przekazujący założenia oraz odbierający prototyp będzie ……………………. 

…………………………………………………………………., tel.: ………………………………………………..   

7. Przewidywany termin wykonania Prototypu zgodnego z Założeniami ………………………………………………………. 

8. Cena netto jednostkowa (VAT 23%) dla zamówienia z p.3.: ……………………………………………,  

z p.4.: …………………………………… 

9. Umowny koszt netto wykonania Opracowania  – …………………………………………….. 

10. Koszt Opracowania jest kosztem pracy włożonej w opracowanie prototypu, a NIE KOSZTEM PROTOTYPU! 

Prototyp zawsze pozostaje własnością Wykonawcy i PODLEGA ZWROTOWI! Koszt wykupienia Prototypu 

jest dwukrotną wartością kosztu z p.9, tj. …………………………………………………. zł netto (VAT 23%) 

11. Po zawarciu Nin. Umowy Zleceniobiorca dostarczy niezwłocznie dokumenty założycielskie firmy, jeśli 
Wykonawca nie jest w posiadaniu  takich dokumentów. Brak tych dokumentów uniemożliwi wysłanie 
prototypu. 

12. Po opracowaniu filtra zostanie wykonany prototyp, który wraz ze zdjętymi charakterystykami 

potwierdzającymi zgodność z założeniami (Załącznik nr 1) zostanie wysłany nieodpłatnie  do 
Zleceniodawcy na adres: - podany we wstępie do nn. Umowy □, 

                                                      - inny adres - □ .………………………………………………………………………………………… 

13. Ryzyko opracowania Prototypu leży całkowicie po stronie Wykonawcy. Jeśli Wykonawca podejmie się 
wykonania opracowania, a uzyskane efekty nie będą zgodne z Założeniami określonymi w Załączniku nr 
1, Zleceniodawca NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW OPRACOWANIA – POD WARUNKIEM ODESLANIA 
PROTOTYPU. Jeśli parametry Prototypu będą zgodne z założeniami określonymi w Załączniku nr 1, lecz 
nie będą spełniać oczekiwań Zleceniodawcy, bowiem Zleceniodawca źle ocenił oczekiwane parametry, 
Zleceniodawca  wypełni nowy formularz założeń (ZAŁĄCZNIK nr 1), zlecając tym samym wykonanie 
kolejnego Opracowania oraz odeśle Prototyp niespełniający Jego oczekiwań na swój koszt na adres 
Wykonawcy. Zleceniodawca będzie w takim przypadku obciążony kwotą będącą połową wartości 
prototypu określonego w p.9. Wykonanie kolejnego prototypu będzie możliwe po zawarciu NOWEJ 
UMOWY NA WYKONANIE NOWEGO OPRACOWANIA.   Niepodpisanie NOWEJ UMOWY oraz wycofanie 
zamówienia odwrotnego (p.3) jest równoznaczne z zakończeniem realizacji nn. Umowy i zapłatą całej 
kwoty z p.9. Jeśli uzyskany Prototyp będzie spełniać stawiane przez Zleceniodawcę wymagania, 

Zleceniodawca zatwierdza Prototyp poprzez złożenie podpisu na etykiecie  Prototypu oraz odeśle 
Prototyp na swój koszt do Wykonawcy. Prototyp będzie przechowywany przez okres 2 lat od czasu 

ostatniej realizacji zamówienia zgodnego z wymaganiami stawianymi Prototypowi. 



14. Prototyp spełnia założenia określone w Załączniku nr 1, jeśli tłumienia wszystkich punktów brzegowych 
(początki, końce zboczy)  i podanych punktów charakterystycznych mieszczą się w zakresie +/- 2,0 dB.  
Wartości tłumienia poza tymi punktami nie są istotne dla oceny zgodności prototypowego filtru z 
założeniami określonymi w ZAŁĄCZNIKU NR 1. 

15. Jeśli wysłany do badania Prototyp nie zostanie odesłany, Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę z 
p.10 i Zleceniodawca zobowiązuje się ja zapłacić w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.  

16. Po otrzymaniu zatwierdzonego Prototypu Wykonawca potwierdzi ostateczny termin realizacji zamówienia 

z p.3.  złożonego przez Zleceniodawcę. Jeśli Zleceniodawca nie złoży deklarowanego Zamówienia z p. 3 w 
ciągu 30 dni od daty wysłania Prototypu do testów, Wykonawca obciąży Zleceniodawcę kwotą netto 
wykonania Opracowania zgodnie z p.10.  

17. 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, zaś 

koszt Opracowania z p.10 powiększy cenę jednostkową z p. 8. 

18. Jeśli złożone zamówienie będzie różniło się w zakresie liczby sztuk od liczby deklarowanej w p.3, 

weryfikacji ulegnie cena z p.8.  

19. 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.  

20. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron. 
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