
UMOWA WYKONANIA  SYSTEMU NADĄŻNEGO 
 SOLAR TRACKER

   Zawarta w dniu .................................... w..................................................

pomiędzy:

SOLAR TRACKER POLSKA Gwalbert Stefański z siedzibą w 30-835 Kraków ul. Leonida 
Teligi 23        NIP - 6792900017    Regon - 121557447  tel: 880 221 742
zwanym dalej „Wykonawcą” 

a 
…...........................................................................................................................................................................................

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

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

zwanym dalej „Zamawiającym”

łącznie zwanymi Stronami umowy o następującej treści:
§ 1

1. Wykonawca  wykona,  zamontuje i uruchomi na nieruchomości wskazanej przez  
Zamawiającego Dwuosiowy Stojak Obrotowy (Solar Tracker) model DSO-.................... 
zwany   dalej TRACKER w ilości................kpl.  (słownie: …..................) – wg karty 
konstrukcyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy i parametrach technicznych zgodnych 
z załącznikiem nr 3.

2. Fundament pod Tracker wykona Zamawiający wg dokumentacji wydanej przez 
Wykonawcę.

 § 2
  1.   Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do należytego
        wykonania Trackera, jego montażu i uruchomienia.

        2.  Wykonawca przy wykonywaniu i montażu  Trackera może kierować się wskazówkami  
              Zamawiającego. 
        3.  Jeśli jednak wskazówki Zamawiającego mogłyby doprowadzić do zniszczenia lub  
             uszkodzenia Trackera lub jego elementów, Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o takim
              ryzyku.
        4.  Wykonawca może powierzyć wykonanie, montaż bądź uruchomienie Trackera osobie 
             trzeciej przy zachowaniu jakości i zgodności z dostępnymi certyfikatami bez pisemnej 
             zgody Zamawiającego.
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§ 3
    1.   Zamawiający zamawia Tracker pod montaż  12 szt. paneli fotowoltaicznych o       
          wymiarach podanych w karcie konstrukcyjnej.
    2.   Zamawiający oświadcza, iż posiada środki finansowe na realizację danego zlecenia.
    3. Wykonawca wykona Tracker w siedzibie swojej Firmy lub kooperantów z materiałów 
         własnych i przy użyciu własnych narzędzi.

4.  Wykonawca uprzedza, że wszelkie nie podane oficjalnie do publicznej wiadomości 
informacje techniczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe prawne i inne dotyczące 
Wykonawcy oraz przedmiotu umowy są poufne i podlegają ochronie prawnej.

                                                     § 4
1. Wykonawca przystąpi do wykonania Trackera po otrzymaniu od Zamawiającego zadatku            

w wysokości 80% umówionego wynagrodzenia.
2. Dopłata do 100% umówionego wynagrodzenia nastąpi najpóźniej w dniu potwierdzenia przez 

Wykonawcę terminu montażu Trackera.
3. Zamawiający płatności dokonywać będzie przelewem na nr rachunku bankowego, który 

Wykonawca wskaże w fakturach proforma. 
4. Wykonawca ukończy, zamontuje i uruchomi tracker  w terminie do 8-10 tygodni licząc od dnia 

zaksięgowania zadatku na koncie SOLAR TRACKER POLSKA Gwalbert Stefański.
5. Zamawiający potwierdzi dostawę, montaż i uruchomienie Trackera protokołem odbioru 

podpisanym przez Strony. Z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego własność Trackra 
przechodzi na Zamawiającego.

                                                                    § 5
1. Z tytułu wykonania, montażu i uruchomienia Trackera Zamawiający wypłaci Wykonawcy łączne

wynagrodzenie w kwocie................................... zł netto + 23% Vat 
(słownie:.................................................................... …....................................................….........
…..........................................................................................................................................00/100)
plus obowiązujący w dniu wystawienia Faktury Vat podatek VAT.

2. W dniu montażu i uruchomienia Trackera Wykonawca wyda Zamawiającemu fakturę VAT na 
kwotę wymienioną w pkt 1 &5
                                                                             § 6

1. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wszelkie wykonane w ramach niniejszego zlecenia 
prace, pod warunkiem wykonania rocznego płatnego przeglądu technicznego. Wykonawca zobowiązuje 
się usunąć wszelkie wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji na swój koszt. (załącznik nr.4)

2. Wykonawca usunie wady Trackera lub jego części w miejscu zamontowania urządzenia. W 
przypadku braku możliwości usunięcia wady poza siedzibą Wykonawcy – Wykonawca na swój
koszt dokona koniecznego demontażu i usunie niesprawności w swej siedzibie.

3. Wykonawca po zamontowaniu i uruchomieniu Trackera wyda instrukcję obsługi i udzieli 
instruktażu prawidłowej eksploatacji i koniecznych zabiegów eksploatacyjnych, możliwych do 
wykonania przez Zamawiającego.
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                                                        § 7

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – Strony uzgadniają możliwość
elektronicznej wymiany dokumentów (skanów).

4. Dane do kontaktu na potrzeby wykonywania nin. umowy.
         Zamawiającego:
      
        

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

      adres pocztyelektronicznej:........................................................................
        
      Wykonawcy:
      tel: +48 880 221 742                          adres poczty elektronicznej: kontakt@solar-tracker.pl

Załacznik 1 Oferta handlowa nr ….....................
Załącznik 2 karta konstrukcyjna
Załącznik 3 Karta parametrów technicznych
Załacznik 4 Karta gwarancyjna

       Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca:
….........................................................                                                 …............................................
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