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Miejsce zawarcia umowy: Olsztyn 
 

Data zawarcia umowy:  

Wykonawca:  
ES-COM Sp. z o.o. 

 

NIP:  
7393913496 

REGON:  
369962210 

Miasto:  
Olsztyn 

 

Kod pocztowy:  
10-699 

Ulica:  
Dolna 16 lok. 33  

Zamawiający:  
 
 

Firma* Os. Fizyczna* 
 
 

NIP:  
 

REGON:  
 

Miasto:  
 
 

Kod pocztowy:  
 

Ulica:  
 

Tel.*:  
 
 

e-mail*:  
 

 
Przedmiot umowy (niepotrzebne skreślić): 

 
 

INSTALACJA* 
 

 
SERWIS* 

 

 
Dodatkowy opis przedmiotu umowy znajduje się w załączniku nr 1 (oferta handlowa) stanowiącym   integralną część umowy. W przypadku jego 
braku wymagany jest opis poniżej. 

 
Nr. Oferty (Załącznika nr 1): 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 

 

Postanowienia umowy: 

           §1 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z oczekiwaniami Zamawiającego co do przedmiotu umowy, a także z technicznymi uwarunkowaniami wykonania umowy 
oraz nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

§2 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych prac zgodnie z przepisami i normami oraz dokumentacją / ustaleniami przekazanymi mu przez 
Zamawiającego w terminie do ................................. 

           §3 
Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§4 
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia oraz oczyszczenia wszystkich lokalizacji (pomieszczeń) w których będą wykonywane czynności instalacyjne oraz do 
zabezpieczenia mienia w nich się znajdującego. 

§5 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie Zamawiającego podczas wykonywania czynności instalacyjnych / serwisowych. 

§6 
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmówienia instalacji w miejscach do tego nieprzeznaczonych, trudno dostępnych oraz takich w których nie są zachowane 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§7 
Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia w terminie faktury proforma za towar wykazany na ofercie. W przypadku braku wpłaty w terminie wskazanym na 
fakturze Wykonawca ma prawo do przesunięcia terminu realizacji zlecenia. 
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§8 
Za  wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje zapłata w złotych polskich w wysokości ustalonej w ofercie, na podstawie faktury VAT dostarczonej 
Zamawiającemu w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru. 

§9 
Cena nie podlega negocjacjom.  
Wyjątkiem są: 
- zmiana zakresu pracy, 
- zmiany przepisów w polskim prawie, 

§10 
W przypadku wzrostu zakresu prac nieuwzględnionego w niniejszej umowie, a stwierdzonego protokolarnie przez strony Wykonawca może ubiegać się  
o dodatkowe wynagrodzenie.   W wyżej wymienionych przypadkach dodatkowe czynności zostaną wymienione w  protokole dodatkowych czynności  i dodane do 
faktury. 

§11 
W przypadku nie uregulowania płatności za usługę w terminie wyznaczonym na fakturze Wykonawca zastrzega sobie prawo do pełnego demontażu instalacji, bądź 
w przypadku usługi serwisowej do przywrócenia urządzeń / instalacji do stanu pierwotnego na koszt Zamawiającego. 

§12 
Potwierdzenie wykonania instalacji i uruchomienia nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego, według wzoru  protokołu odbioru prac 
podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonane prace. 

§13 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Strony w ustalonym terminie 
przystąpią do czynności odbioru z którego sporządzony zostanie protokół. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania w protokole wad oraz zastrzeżeń, zaś 
Wykonawca do ich usunięcia w terminie 10 dni, co zostanie odnotowane poprzez uzupełnienie protokołu odbioru. 

§14 
Termin usunięcia usterki wynosi 10 dni roboczych od daty potwierdzenia usterki przez technika firmy. 

§15 
Bieg terminu rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. 

§16 
Dokładny opis warunków gwarancji znajduje się w karcie gwarancyjnej – warunkach gwarancji stanowiącym   integralną część umowy. 

§17 
Wszelkie usterki upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie zgłaszał w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@es-com.pl. 

§18 
Każda ze stron tej umowy zostanie zwolniona całkowicie lub w części ze swych zobowiązań w przypadku odpowiednio udokumentowanego zadziałania siły wyższej. 
O przypadku jej zaistnienia Strony bezzwłocznie zawiadomią Stronę przeciwną. Jeżeli realizacja umowy jest niemożliwa z powodów wystąpienia siły wyższej prze 
zbyt długi czas Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. 

§19 
Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego (nie później niż 24h od podpisania protokołu) zmiany wszystkich haseł dostępu do systemu. 

§20 
Wykonawca nie odpowiada za przekazanie haseł osobom trzecim przez Zamawiającego oraz za skutki, które mogą powstać po ingerencji tych osób w systemie. 

§21 
Strony postarają się spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozwiązywać polubownie,  a jeśli nie będzie to możliwe przekazać je do rozstrzygnięcia przez Sąd 
właściwy dla miejsca zamieszkania Zleceniodawcy. 

§22 
Upoważnionym przedstawicielem Zleceniodawcy jest 
 
                                                                       Tel.  
 
Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy jest  
 
                                                                       Tel.  

 
 

§23 
Umowa niniejsza nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

§24 
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: W przypadku świadczenia usługi dla firmy wymagana jest pieczątka ZAMAWIAJĄCEGO.  
*niepotrzebne skreślić 

  

  


