RW MEBLE NA WYMIAR
UMOWA na wykonanie mebli
Zawarta w dniu ..................... pomiędzy:
1. RW MEBLE Weronika Rechul ul.Rymanowska 37/2 35-083 Rzeszów, tel. 883 066 215
e-mail: biuro@rwmeble.pl NIP 8133506317, REGON 366997136,
reprezentowanym przez ............................................... zwanego dalej WYKONAWCĄ a
2. Panem/ą .................................... nr PESEL .......................... zamieszkałym/ą
w
Kod.....................Miejscowość……………………….,
przy
ulicy
……………………………….........
Tel................................................e-mail....................................................................................................
zwanym/ą dalej ZAMAWIAJĄCYM o następującej treści:
§1
ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania dzieło, szczegółowo określone przez
ZAMAWIAJĄCEGO (rodzaj materiału, wymiary, projekt graficzny) w załącznikach do umowy:
- załącznik nr 1 zawiera projekt graficzny dzieła sporządzony według wytycznych ZAMAWIAJĄCEGO,
- załącznik nr 2 zawiera techniczne warunki realizacji,
- załącznik nr 3 zawiera specyfikację AGD,
- załącznik nr 4 zawiera ewentualne wyposażenie dodatkowe.
§2
1. Za wykonanie usługi strony ustalają wynagrodzenie w wysokości .......................
(słownie: ...............................................................................................) zł brutto;
2. ZAMAWIAJĄCY wpłaci WYKONAWCY zadatek w wysokości 50% wartości wynagrodzenia,
tj. ....................
(słownie: ................................................................................................... ) zł brutto; do 3 dni od
podpisania umowy
Pozostałą część wynagrodzenia ZAMAWIAJĄCY:
a) przekaże na rachunek WYKONAWCY w ciągu 5 dni roboczych od dnia odebrania dzieła:
Idea Bank nr konta 41 1950 0001 2187 0951 6800 2773
b) wypłaci gotówką przy odbiorze dzieła;
Rachunek (Faktura VAT) zostanie dostarczony w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania całkowitej
zapłaty.

3. Na wynagrodzenie WYKONAWCY składa się: pomiar, ewentualne sporządzenie projektu
graficznego mebli, transport mebli oraz ich montaż.
4. Wynagrodzenie nie obejmuje instalacji sprzętu AGD, tj. płyta kuchenna, okap kuchenny, piekarnik,
lodówka, zmywarka, bateria umywalkowa, pralka.
§3
1.WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania dzieła w terminie ....... dni roboczych, tj. do
………………………… . Termin realizacji liczony jest od dnia wpłynięcia zadatku na konto wykonawcy.
2. Wpłata zadatku następuję po ustaleniu wszelkich szczegółów dotyczących wykonania mebli.
3. Dokładny termin montażu (dzień, godzina) zostanie ustalony przez strony w drodze porozumienia.
4. Termin montażu może zostać przesunięty za porozumieniem. Jeżeli do wykonania dzieła lub do
montażu w terminie nie dojdzie 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 dzieła, zgodnie z art. 639 kodeksu cywilnego.
5. Jeśli w trakcie realizacji (tzn. po wpłaceniu zadatku) ZAMAWIAJĄCY dokona zmian w projekcie,
wówczas termin oraz koszt wykonania mebli może ulec zmianie.
§4
WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania dzieła na skutek
okoliczności (takie jak: zwłoka w dostawie materiałów, brak wybranych wykończeń w hurtowniach,
ogień, woda, nieszczęśliwe wypadki itp.), za które nie można przypisać mu winy w oparciu o
obowiązującą w obrocie gospodarczym miarę staranności. W innych okolicznościach WYKONAWCA
odpowiedzialny za przekroczenie terminu udzieli ZAMAWIAJĄCEMU w ramach odszkodowania rabatu
w wysokości 1 % wynagrodzenia opisanego w § 2 za każdy tydzień opóźnienia, przy czym suma
udzielonego odszkodowania nie może przekroczyć 5% wartości zamówienia. Odszkodowania nie
nalicza się w przypadku reklamacji przyjętej w trakcie wykonywania dzieła.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.
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