UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Wolbromiu pomiędzy:
Wolbromskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wolbromiu,
ul. Wrzosowa 18, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora
2. Głównego Księgowego

-

mgr inż. Adama Kamionkę,
mgr Agnieszkę Tarnówkę,

a,
……………………………………………………….………………………………….
……………………………………………..……….………………………..…………
( Imię i nazwisko/Nazwa firmy)

……………………………………………………………………….….…….. .
(Adres zamieszkania/siedziba firmy)
PESEL/NIP,Regon: ………………………………….…..……………………………………..,
zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą.
§1
Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót instalacyjnych:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
w obiekcie położonym w ………………………………………………………………………
przy ul. …………………………………………………..……………………….. nr …………………..
Zaklasyfikowanym w Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako …………………………..
Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem, dzierżawcą, najemcą, użytkownikiem
nieruchomości*, na której będą wykonywane w/w roboty, a osobom trzecim nie przysługują
roszczenia związane z wykonywaniem robót, o których mowa w §1 pkt 1 umowy.

§2
1. Strony ustalają, że rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem robót nastąpi dnia
…………………………., a zakończenie dnia …………………….……...…………….. .
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany zakończenia prac związanych z wykonaniem robót
w przypadku, gdy:
− Zleceniodawca w terminie nie udostępni Wykonawcy terenu niezbędnego do przeprowadzenia
prac,
− Warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotu
umowy,
− Wystąpią inne przyczyny, które uniemożliwią Wykonawcy terminowe wykonanie robót.

§3
1. Zleceniodawca zobowiązuje udostępnić teren i dostęp do budynków w celu wykonania przez
Wykonawcę robót instalacyjnych.
2. Zleceniodawca udostępni Wykonawcy nieodpłatnie media, a także umożliwi korzystanie
z urządzeń sanitarnych.
3. Koszty zużytej energii i wody ponosi Zleceniodawca.
4. Wykonawca zapewni sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

§4
1. Strony umowy ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów własnych
Zleceniodawcy/Wykonawcy*.
2. W przypadku wykonania robót z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności za jakość tych materiałów.

§5
1. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy kwotę ………….……… zł
słownie:……………………………………………………….…..…..................................................
……………………………………….……………………….…..……………………………......….
netto + obowiązujący podatek VAT.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie gotówką/przelewem w terminie
14 dni licząc od daty wystawienia faktury.
§6
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonanie w ramach niniejszej umowy prace.

W sprawach nie uregulowanych
Kodeksu Cywilnego.

§7
niniejszą umową

zastosowane

będą

miały

przepisy

§8
Wszelakie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie za obopólnym
porozumieniem stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 12
Odbiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

ZLECENIODAWCA:

…………………………..

*- niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA:

…….…………………

