UMOWA NR ………………….
Zawarta w dniu ……….. 20….. roku w …………………………. pomiędzy:
osobą fizyczną / podmiotem, którego (-j) dane wskazane zostały w pkt 1 do 4 załącznika nr 2 do
Umowy – Dane podstawowe
zwaną w dalszej części umowy Inwestorem
a
Bartoszem Filarowskim, prowadzącym działalność gospodarczą jako ADBAR Bartosz Filarowski z
siedzibą w Namysłowie (46-100) przy ul. Wańkowicza 7
NIP 7521361885
Nr konta bankowego …………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
zwana w dalszej części Umową.
§1
ZAŁĄCZNIKI – Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki, które wzajemnie
uzupełniają się:
Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy
Załącznik nr 2 - Dane Podstawowe
Załącznik nr 3 – Ogólne Warunki Umowy
Załącznik nr 4 – Oferta wraz z kosztorysem ofertowym
Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa
 - jest
 - brak
6. Załącznik nr 6 – Spis materiałów dostarczanych przez Inwestora
 - jest
 - brak
7. Załącznik nr 7 – Wzór Karty Gwarancyjnej
8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację zdjęć przedmiotu umowy
 - jest
 - brak
9. Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa
 - jest
 - brak (umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Wykonawcy)
10. Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO
1.
2.
3.
4.
5.

§2
Oświadczenie inwestora
Oświadczam, iż żądam niezwłocznego - przed upływem 14 dni - przystąpienia do realizacji umowy
i jestem świadom, że w razie skorzystania przeze mnie, na podstawie ustawy o prawach
konsumenta, z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia mogę
nie otrzymać zwrotu całości uiszczonego przeze mnie wynagrodzenia Wykonawcy.
 - TAK

 - NIE

W razie zaznaczenia powyżej NIE Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót przed
upływem 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, a wszelkie ustalone w Umowie terminy
wcześniejsze ulegają przesunięciu o okres 14 dni.
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§3
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
2. Strony oświadczają, iż wszelkie postanowienia niniejszej umowy zostały uzgodnione indywidualnie.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
5. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał odpowiedni sąd powszechny
właściwy dla miejsca położenia inwestycji określonego w pkt 5 DP.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Strony zgodnie oświadczają, że tekst umowy został przez nie przeczytany, w pełni zrozumiany i
zaakceptowany. Strony składają swoje podpisy pod umową i parafują każdą stronę oraz potwierdzają,
że otrzymały taki sam egzemplarz umowy.

………………………………

……………………………….

(podpis Inwestora)

(podpis Wykonawcy)

 - w wypadku występowania kratek należy zaznaczyć właściwe znakiem X
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