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UMOWA O WYKONANIE MEBLI WG. PROJEKTU
w zawarta w dniu ………………. 20….    roku pomiędzy:

1. SM Mariusz Mrozowski, dalej w treści umowy jako Wykonawca a;

2. Panem/Panią …………………………………………………………………………….…. legitymującym się
dowodem osobistym seria……….….. numer …………….……….. zamieszkałym w
………………………………….. przy ul.……………………………...…… zwanym w treści umowy: Klientem.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania meble na wymiar ( wg załączonego
projektu będącego załącznikiem do umowy w lokalu Zamawiającego zlokalizowanego
w…………………………………………………………., ……………………………………………………….. z
materiałów opisanych w projekcie.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do
wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz
aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

§ 2 TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1. Strony zgodnie ustalają termin montażu mebli w ciągu 6 tygodni od ostatecznego zatwierdzenia
projektu, dostarczenia specyfikacji sprzętu AGD oraz wpłacenia zaliczki. W przypadku materiałów
wymagających zamówienia, termin jest uzależniony od dostawcy materiału i może ulec zmianie. O czym
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Zamawiający zostanie poinformowany. Termin montażu w lokalu Klienta zostanie uzgodniony po
zakończeniu prac produkcyjnych na warsztacie Wykonawcy.

2. Wykonawca wykona umowę samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych,
gwarantujących należyte wykonanie umowy.

§ 3 WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
…………………………………….. zł, słownie
.……………………………………………………………………………………………..brutto płatne w gotówce.

2. Na zakup materiałów Zamawiający przekaże zaliczkę w kwocie …………… zł słownie
……………………………………………………………………………… gotówką w dniu podpisania umowy .

3. Rozliczenia końcowe: W dniu dostarczenia mebli ( po zakończeniu pierwszego dnia montażu i
obejrzeniu mebli ) Klient wpłaca 40 % wartości zlecenia czyli ……………..zł słownie
……………………………………………………………gotówką a po zakończeniu montażu i odbiorze mebli
pozostałe 10 % czyli ……………….zł słownie
……………………………………………………………………………………zł.

Przekazane płatności za każdym razem zostaną potwierdzone pisemnie.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez
uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Jeżeli materiał dostarczony przez Zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania umowy,
albo jeżeli zaistnieją inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w wykonaniu umowy Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas trwania umowy wszystkie
pomieszczenia, w których mają być wykonywane umówione prace, a także pomieszczenie sanitarne,
wodę, prąd i światło.

3. Do czasu rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, Zamawiający przygotuje lokal do przeprowadzenia prac
montażowych. W przypadku nie udostępnienia pomieszczeń w umówionym terminie z winy
Zamawiającego termin kolejny termin montażu wyznacza Wykonawca.



§ 5 KARY UMOWNE

1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy strony ustalają karę umowną w wysokości 2% wartości umowy za
każdy tydzień opóźnienia.

2. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane
siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi
powszechnemu, który zostanie wybrany przez powoda.

2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

3. W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może bezpośrednio wyrządzić w
Mieszkaniu, jego wyposażeniu, a także w sąsiednich nieruchomościach.

5. Wykonawca pozostawi miejsce pracy w czystości i w stanie uporządkowanym po zakończeniu prac.

6. W przypadku pojawienia się w trakcie odbioru zlecenia usterek, których naprawa zgodnie z treścią
niniejszej umowy należy do obowiązków Wykonawcy. Strony wspólnie ustalą ponowny termin odbioru w
celu usunięcia usterek.

7. Wykonawca daje gwarancję prawidłowego wykonania prac wymienionych w umowie i załącznikach. W
przypadku usterki wynikającej z nienależytego wykonania pracy wykonawca zobowiązuje się do
wykonania naprawy bez dodatkowej płatności. Czas obowiązywania gwarancji to 12 miesięcy od chwili
zakończenia realizacji. Czas usunięcia usterki to 14 dni roboczych od zgłoszenia pod warunkiem
dostępności odpowiednich materiałów koniecznych do usunięcia usterki.

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

9. Załącznikiem do umowy jest opisany projekt mebli .

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano:

ZAMAWIAJĄCY / KLIENT: WYKONAWCA:

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




