Umowa - Zamówienie nr ......................

zawarta w dniu ................ w ...................................................

pomiędzy Zleceniobiorcą :...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
a Zleceniodawcą (adres do fakturowania): ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
tel. ..................................................................................................... e-mail ................................................................
1. Wszystkie inne dokumenty, oraz uzgodnienia zawarte przed podpisaniem niniejszej umowy nie będą traktowane za
wiążące i zostają niniejszą umową uchylone.
2. Umowa obejmuje sprzedaż / wykonanie usługi budowlano-remontowej*,
polegającej na: wymianie / montażu* w gotowym otworze o wymiarach ......................... x ..................... cm ( mierzonym od gotowej podłogi - najczęściej płytki ceramicznej) , w lokalu należącym do Zleceniodawcy
pod adresem:..............................................................................................................................................................
drzwi zewnętrznych spełniających wymagania jakościowe zawarte w: PN-88 B-10085 i w Kryterium Technicznym ISiC NR
20/S/2000 Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie, oraz wykonanych i wyposażonych zgodnie z załączoną Specyfikacją
Techniczną będącą integralną częścią niniejszej umowy.
3. Umowa nie obejmuje: transportu drzwi*, demontażu istniejących drzwi*, powiększenia lub pomniejszenia otworu pod zabudowę drzwi* ,montażu drzwi*, wykonania obróbek tynkarskich i wykańczających*.
4. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości , że drzwi wykonane na podstawie niniejszego zamówienia
spełniają / nie spełniają* wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczące światła otworu drzwi. Zleceniobiorca nie odpowiada za żadne następstwa prawne, a w szczególności: brak odbioru budowlanego, ew. szkody lub wypadki itp., jeżeli drzwi
nie spełniają w/w normy, a zostały wykonane zgodnie z wymiarami zleconymi przez Zleceniodawcę.
5. Zleceniodawca oświadcza iż drzwi zostaną zamontowane w mieszkaniu / domu* o powierzchni użytkowej nie większej niż 150 / 300* …...... m2. Zleceniodawca bierze na siebie pełną odpowiedzialności karno-skarbową za prawdziwość
tych danych.
6. Strony uzgodniły kwotę należności za realizację zlecenia netto: ..................................... zł + ........ % VAT =
brutto ....................zł. słownie: ..............................................................................................................................
Na poczet niniejszego zlecenia Zleceniodawca:

- wpłacił gotówką zadatek w kwocie: ............................ zł
- wpłaci przelewem zadatek w kwocie: .......................... zł ,

( nr rachunku Zleceniobiorcy: ....................................................................................................................................)
(razem kwota zadatków słownie: .............................................................................................................................)
7. Zleceniobiorca przystąpi do montażu / wyda towar* po uregulowaniu pełnej kwoty zapłaty.
8. Niedopuszczalne jest wstrzymanie zapłaty przez Zleceniodawcę lub odliczenie od wartości umowy jakichkolwiek własnych roszczeń, lub dokonanie potrąceń.
9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zlecenia w terminie ..................... tygodni od dnia wpłaty zadatku. Po
przekroczeniu w/w terminu Zleceniodawca ma prawo do kary umownej naliczonej od kwoty wpłaconego zadatku, w wysokości 0.02% za każdy dzień opóźnienia. Po przekroczeniu terminu o ponad 28 dni Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy i zwrotu zadatku wraz z w/w odsetkami naliczonymi od kwoty zadatku.
10. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo własności wszystkich wyrobów objętych niniejszą umową do czasu wniesienia
całości zapłaty za nie. Do tego też czasu, wyroby te nie podlegają jakimkolwiek roszczeniom reklamacyjnym.
11. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody bezpośrednie wynikłe z niedotrzymania terminu realizacji zlecenia, oraz za
szkody pośrednie, w tym za szkody polegające na utracie przez Zleceniodawcę korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby
szkody te nie wystąpiły.
12. Zleceniodawca wyraża zgodę na dobór materiałów, ich cech charakterystycznych – a w szczególności barwy i usłojenia drewna - oraz wybór szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, przez Producenta drzwi.
13. Zleceniobiorca oświadcza że zapoznał się z dokumentami wydrukowanymi na tylnej stronie niniejszej Umowy: Przeznaczeniem drzwi zewnętrznych produkcji AFB, instrukcjami: Transportu i Składowania, Montażu, Eksploatacji i Konserwacji drzwi, oraz Warunkami Gwarancji i akceptuje je.
14. Strony dokonają Odbioru Drzwi i ich wyposażenia przed ich montażem, oraz dokonają Odbioru Usługi Montażu Drzwi
po jej wykonaniu, przez podpisanie stosownych protokołów odbioru. W przypadku stwierdzenia wad jawnych, zostaną
one zgłoszone Producentowi, a do czasu rozpatrzenia w/w zgłoszenia, czynności montażowe zostaną wstrzymane pod
rygorem utraty praw gwarancyjnych. Zamawiający może wyłącznie pisemnie (druk upoważnienia dostępny na stronie internetowej producenta drzwi), upoważnić osobę trzecią do do dokonania w/w odbiorów i podpisania protokołów odbioru w
jego imieniu. Protokoły odbioru podpisane przez w/w upoważnioną osobę, są wiążące obie strony niniejszej umowy.
15. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
16. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i ich naniesienia na egzemplarzach umowy.
Podpis uprawnionego przedstawiciela Zleceniobiorcy

[* - niepotrzebne skreślić] (14.11.26)
Podpis uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy

