
Umowa o świadczenie usług 

zawarta w dniu ............................. r. w ........................ pomiędzy:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
zwanego/ zwaną dalej „Zamawiającym - Zleceniodawcą",

a

FINESTRA Michał Szmajda
Bogucin 92
87-811 Fabianki
NIP: 8882909856
REGON: 341264060 

zwanym dalej „ Wykonawcą - Zleceniobiorcą" .

§ 1
    

1. Zleceniobiorca  ma  prawo  wykonywać  obowiązki  wynikające  z  niniejszej  umowy  za 
pośrednictwem  osób  trzecich.  Zleceniobiorca  za  działania  osób  trzecich  wykonujących  jego 
obowiązki wynikające z niniejszej umowy odpowiada jak za działania własne.

§ 2 

1. Przedmiotem umowy  będzie : 
a) ................................................................................................. 
b) .................................................................................................
c) .................................................................................................
d) .................................................................................................
e) .................................................................................................

2. Do realizacji zobowiązuje się Zleceniobiorca

§ 3

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie 
w wysokości.........................zł 
słownie.................................................................................................. 
płatne gotówką w dniu odbioru
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane Zleceniobiorcy na podstawie wystawionego rachunku/ faktury.

§ 4

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala od dnia..............................do dnia............................
2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.



§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. W wykonywaniu prac montażowych przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
2. W trakcie wykonywania prac Wykonawca wykorzystywał będzie wyłącznie materiały fabrycznie 
nowe, które nie posiadają wad fizycznych ani prawnych oraz są dopuszczone do obrotu na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres 12 miesięcy.
2.  W  przypadku  wystąpienia  w  okresie  gwarancji  wad,  usterek  w  przedmiocie  umowy, 
Zamawiający  zawiadamia  listownie  bądź  e-mailem  Wykonawcę  o  powstałych  wadach,  a 
Wykonawca  zobowiązuje  sie  w  terminie  14  dni  (w  uzasadnionych  przypadkach  uzgodnionych 
pisemnie przez strony – w innym terminie) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia

§7

1.  W przypadku  odstąpienia  od  realizacji  umowy z  przyczyn  leżących  po stronie  Wykonawcy 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 
1 niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie 
rozpoczął realizacji zamówienia w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności. 

    2. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

Zleceniodawca  Zleceniobiorca


