UMOWA
zawarta w................. w dniu...............................
pomiędzy: Piotr Depta prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Stolarstwo Meblowe „Trio” w
Mostach 81-198 przy ul. Ogrodowej 26
zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie
a
.....................................................................zamieszkałym w.................................................................
leg. się dowodem osobistym seria..........nr....................... wydanym przez...........................................
NIP..............................................
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
o następującej treści:
§1
1.Zamawiający składa zamówienie na wykonanie i montaż dzieła przez Przyjmującego
Zamówienie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.Dzieło zostanie wykonane na podstawie uprzednio przygotowanego przez Przyjmującego
Zamówienie lub zaakceptowanego przez Przyjmującego Zamówienie projektu.
3.Zamawiający i Przyjmujący Zamówienie podpisują własnoręcznie zatwierdzony przez obie strony
projekt o którym mowa w pkt. 2.
4.Zamawiający po podpisaniu projektu nie wnosi zastrzeżeń do określonych wymogów
konstrukcyjno-technicznych zgodnych ze sztuką stolarską, oraz ilości i ceny zamówionych
elementów do wykonania dzieła.
5. Wszelkie zmiany w projekcie po podpisaniu niniejszej umowy są dodatkowo odpłatne.
Odpłatność ustala się biorąc pod uwagę ilość zużytych materiałów oraz ilość roboczogodzin pracy
z tym związanych.
§2
1.Strony ustalają termin montażu mebli

na dzień ......................................................... Montaż

rozpoczyna się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Ilość dni montażowych
jest uzależniona od rozmiaru zamówienia.
2.Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w
pkt. 1, jeżeli opóźnienie powstało z powodu zdarzeń niezależnych od Przyjmującego Zamówienie w
tym z przyczyn tkwiących po stronie Zamawiającego.
3.Zamawiający na dzień montażu mebli kuchennych zobowiązuje się posiadać sprzęt AGD do
zabudowy. Zamawiający na dzień montażu mebli zobowiązuje się do przygotowania pustego
pomieszczenia oraz do przygotowania przyłączy zgodnie z projektem mebli i informacji o

przewodach elektrycznych , alarmowych itp. Rozprowadzonych w ścianach , podłogach , sufitach
zabudowywanego wnętrza.
4.W przypadku braku sprzętu AGD w dniu montażu, bądź nie przygotowania pustego
pomieszczenia lub odpowiednich przyłączy, Przyjmujący Zamówienie wykona montażu mebli po
zapłacie dodatkowego wynagrodzenia przez Zamawiającego ustalonego w sposób indywidualny,
określony stawką pracy roboczogodziny montażystów.
§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie na podstawie ustnego zestawienia
planowanych prac i przewidywanych kosztów na kwotę brutto/netto*................................................
(słownie:...............................................................................................................................................).
2.Zamawiający w dniu podpisania umowy zapłaci tytułem zadatku gotówką/przelewem bankowym*
kwotę

w

wysokości.............................................

(słownie:............................................)

w

ciągu............... dni od podpisania umowy. Pozostała część wynagrodzenia oraz ewentualne
należności powstałe wskutek zdarzeń opisanych w § 2 pkt 4 lub/i w § 1 pkt 5, są płatne najpóźniej
w dniu ostatniego dnia montażu mebli gotówką lub przelewem przekazując potwierdzenie
wykonania przelewu montażystom. W przypadku nie uregulowania należności końcowej,
Przyjmujący Zamówienie ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości 2% za każdy
dzień opóźnienia liczonych od brakującej kwoty.
3.Na wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie składa się: pomiar, ewentualne sporządzenie
projektu mebli, transport mebli oraz ich montaż wraz z montażem sprzętu AGD z wyjątkiem
podłączeń elektrycznych, gazowych i hydraulicznych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4.W przypadku niewykonania umowy przez Zamawiającego, Przyjmujący Zamówienie zatrzymuje
zadatek.
5.Jeżeli w trakcie montażu wyniknie konieczność wykonania dodatkowych prac, wynagrodzenie
określone w pkt 1 może ulec zmianie.
6.Montaż mebli na wymiar jest usługą inwazyjną i mogą wystąpić drobne otarcia i uszkodzenia w
szczególności ścian itp. Stolarstwo TRIO nie odpowiada za uszkodzenia do kwoty 300zł
/ trzystazłotych/.
6. Po podpisaniu niniejszej umowy i po otrzymaniu wszelkich dokumentów wraz z kopią projektu i
specyfikacją materiałową, rezygnacja z niniejszej umowy przed zapłatą zadatku określonego w pkt
2, Zamawiający zapłaci Przyjmującemu Zamówienie kwotę 500 zł netto (słownie: pięćset złotych)
tytułem wynagrodzenia za wykonane dotychczas prace.
§4
1.Po wykonaniu montażu mebli, strony spisują protokół zdawczo-odbiorczy, w którym należy

wpisać ewentualne zastrzeżenia co do wykonanego dzieła. Wszystkie poprawki w zamontowanych
meblach są reklamacją. Brak podpisanego protokołu ze strony klienta z jakiegokolwiek powodu
uznawany jest jako przyjęcie mebli i montażu bez zastrzeżeń .
2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się rozpatrzyć ewentualne zastrzeżenia bez zbędnej
zwłoki.
3.Przyjmujący Zamówienie udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wykonania montażu,
wyłączając z gwarancji meble łazienkowe , oświetlenie , podnośniki gazowe .
4.Gwarancja nie przysługuje w przypadku dokonania przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie
przeróbek, napraw itp. czynności albo nie zapłacenia należności w całości przez Zamawiającego.
5. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia mebli oraz zniszczeń powstałych z winy
Zamawiającego bądź osób trzecich.
§5
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w polskim porządku prawnym.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. Wszelkie zmiany umowy, w tym zmiana wysokości wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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