Warszawa, dnia ………………...
UMOWA na wykonanie mebli nr ZL …../……/2019/…..
9/…..
pomiędzy:
Despromo Design Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, 05-077
077 Warszawa, ul. Jana Pawła
II 35 lok.9,KRS 0000781537, NIP 9522195728, REGON 383095334, reprezentowan
eprezentowana przez
Grzegorza Worożyńskiego, zwanym
zwan
dalej WYKONAWCĄ
a
Panią/Panem
/Panem ………………………………. zamieszkałą w……………………………. przy
ulicy
…………………………………………….…..…..….…..….…..….…...
kod..............................
miejscowość.................................................,
Pesel
……..…………………….. , zwanym/ą dalej ZAMAWIAJĄCYM
o następującej treści:
§1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje zamówienie na wykonanie
zabudowy meblowej.
2. Zlecenie dotyczy również transportu i montażu ww. zabudowy w lokalu przy ul.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
3. Za wykonanie zabudowy meblowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie określone w § 2.
4. Zamawiający szczegółowo określił projekt zabudowy, rodzaj materiału, kolor i
akcesoria meblowe, które zostaną wykorzystane
wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji
przedmiotu umowy – powyższe zostało opisane w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez ZAMAWIAJĄCEGO poprawek
związanych z wymiarami poszczególnych elementów po zakończeniu prac
budowlano – remontowych.
5. Na etapie produkcji Wykonawca dopuszcza drobne zmiany, pod warunkiem
pisemnej akceptacji obu stron za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Na potrzeby niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający wskazuje osobę do
kontaktu:
……………………………………………..
…………………..
mail: ………………………………………
tel. ………………………………………..
…………………………………………….
mail: ………………………………………
tel. ………………………………………..
§2
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania zabudowy meblowej z uwzględnieniem
wartości montażu, strony ustalają na kwotę w wysokości ……………………………
(słownie: ………………………………………..……………………...
……………………………………
……………………... złotych 00/100 groszy)
2. Wynagrodzenie jest płatne
łatne w etapach omówionych w § 3.
§3
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wpłacić w dniu podpisania umowy do kasy lub
na rachunek bankowy WYKONAWCY część należnego wynagrodzenia (40%)
opisanego w § 2 tytułem zaliczki na poczet materiałów niezbędnych do
wykonania zamówienia tj. w wysokości ………………………….…..……... pln.
(słownie: …………………………………………………………… złotych 00/100 groszy)
pod rygorem odstąpienia od umowy.
um
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wpłacić pozostałą kwotę wynagrodzenia
przelewem bankowym lub gotówką w dniu zakończenia prac montażowych i
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podpisaniu protokołu odbioru zamówienia przez strony umowy – załącznik nr 3
do umowy.
3. W przypadku realizacji częściowej
częściowej (dot. Prac wykonywanych etapami) na
postawie podpisanego protokołu określającego % wykonanych prac,
ZAMAWIAJĄCY dokona częściowej wpłaty w wysokości odpowiadającej do
zakresu wykonanych prac.
§4
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania
wykonan przedmiotu umowy w terminie
…………dni/tygodni liczonych od dnia wpłaty zaliczki na konto Wykonawcy.
Dokładny termin montażu (dzień, godzina) zostanie ustalony przez strony w
drodze porozumienia. Termin montażu może zostać przesunięty również za
porozumieniem stron.
2. Jeżeli
eżeli do wykonania zamówienia lub do montażu nie dojdzie w ustalonym
terminie z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności jeśli
WYKONAWCA był gotowy wykonać dzieło lub dokonać montażu, ale doznał
przeszkody z przyczyny leżącej po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (w tym z powodu
braku zapłaty), WYKONAWCA będzie uprawniony do zatrzymania zapłaconych
już kwot tytułem należnego wynagrodzenia oraz do dochodzenia zapłaty przez
ZAMAWIAJĄCEGO całego umówionego wynagrodzenia mimo niewykonania
zamówienia, zgodnie
godnie z art. 639 kodeksu cywilnego.
3. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadomi WYKONAWCĘ o przeszkodach
wynikających z opóźnień remontowo – budowlanych na obiekcie
uniemożliwiających montaż zabudowy meblowej. WYKONAWCA wyznaczy
nowy najbliższy możliwy termin realizacji uwzględniając pozostałe zamówienia
zamówi
klientów realizowane w terminie.
4. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu
wykonania dzieła na skutek okoliczności (takie jak: zwłoka w dostawie surowców
z zagranicy, brak wybranych wykończeń w hurtowniach, ogień, woda,
nieszczęśliwe
ęśliwe wypadki itp.), za które nie można przypisać mu winy w oparciu o
obowiązującą w obrocie gospodarczym miarę staranności.
5. W innych okolicznościach WYKONAWCA odpowiedzialny za przekroczenie
terminu udzieli ZAMAWIAJĄCEMU w ramach odszkodowania rabatu w wysokości
0,2 % wynagrodzenia opisanego w § 2 za każdy dzień opóźnienia, przy czym
suma udzielonego odszkodowania nie może przekroczyć 10% wartości
zamówienia. Odszkodowania nie nalicza się w przypadku wprowadzania zmian
lub reklamacji przyjętej w trakcie wykonywania zamówienia.
§5
WYKONAWCA zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej zaliczki ZAMAWIAJĄCEMU w
przypadku braku zgody ZAMAWIAJĄCEGO na zmianę terminu wykonania z przyczyn
nie wymienionych w §4.
§6
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się przygotować wnętrze lokalu w wyżej wymienionym
terminie do wykonania zabudowy meblowej. Zamawiający ma obowiązek ponadto
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi jak również zabrudzeniami
mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do
pomieszczenia
nia (ściany, sufity, podłogi), w którym będą montowane meble.
§7
WYKONAWCA udziela ……………. miesięcznej gwarancji na elementy stolarki
zabudowy meblowej oraz na system jezdny do drzwi suwanych i składanych.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest prawidłowa eksploatacja
eksploatacja przedmiotu umowy.
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Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych
i zmian
opisanych w
Załączniku nr 2 do niniejszej umowy – Warunki Gwarancyjne.
§8
WYKONAWCA ma prawo powierzyć wykonanie usługi osobom trzecim o
odpowiednich kwalifikacjach. Za działania i zaniechania tych osób WYKONAWCA
jest odpowiedzialny wobec ZAMAWIAJĄCEGO jako za działania lub zaniechania
własne.
§9
Do momentu zapłaty całości wynagrodzenia zgodnie z § 3 pkt 1 i 2, wydane
elementy zabudowy meblowej i akcesoria pozostają własnością
własnością WYKONAWCY.
§10
Wszelkie zmiany dokonane przez ZAMAWIAJĄCEGO po podpisaniu niniejszej umowy,
związane z realizacją zamówienia dotyczące w szczególności wymiarów, kolorów,
rodzaju materiału i technologii, zmieniają cenę określoną w umowie, termin realizacji
rea
i wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnego aneksu do
umowy, zaakceptowanego przez obie strony.
§ 11
Jeżeli dostawa nie została zrealizowana z powodu wystąpienia poniższych przyczyn
dostawę uznaje się za zrealizowaną w terminie zgodnie
zgodnie z umową, a ponowne
ustalenie nowego terminu dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, którymi
zostanie obciążony Zamawiający. Koszt ponownej dostawy może się wiązać z
obciążeniem Zamawiającego kwotą do 1 000,00 PLN (jeden tysiąc PLN):
a) nieobecność Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej w miejscu
dostawy uniemożliwiającą wejście do miejsca, w którym miał nastąpić montaż w
umówionym terminie i podanym wcześniej w wiadomości sms,
b) uszkodzenia urządzeń informujących o przyjeździe Wykonawcy takich
tak
jak
dzwonek do drzwi, dzwonek przy bramie czy domofon, a informacja o tym nie
została przekazana Wykonawcy,
c) brak kontaktu telefonicznego z Zamawiającym na numer podany przez Niego
do kontaktu w niniejszej Umowie (minimum trzy próby)
d) uszkodzenie windy w przypadku montażu powyżej pierwszego piętra
e) nieobecność pod wskazanym adresem osób upoważnionych do odbioru
towaru w dniu zakończenia montażu zabudowy meblowej.
§ 12
ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na przetworzenie danych osobowych w celu
wykonania niniejszej umowy.
§ 13
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego
§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Warunki gwarancyjne
Załącznik nr 3 – protokół odbioru zakończonych prac.
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