
UMOWA  

zawarta w  Wałbrzychu  , …............... 2012 roku pomiędzy:

 
którą reprezentuje: 

 – Właściciel firmy lub osobowa upoważniona do reprezentowania firmy 
a
Romanem Ciesielskim-  przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą  Firma Handlowo-Usługowa Roman Ciesielski, z siedzibą w Wałbrzychu, przy 
ul. Niskiej  4a,  58-300  Wałbrzych,  wpisaną  do  ewidencji  działalności  gospodarczej 
prowadzonej przez Romana Ciesielskiego pod nr 021379368 
NIP 886-102-67-26 zwanym dalej Podwykonawcą
którą reprezentuje: 

Roman Ciesielski  - Właściciel
Bartosz  Ciesielski  –  osoba  upoważniona  do  reprezentowania  firmy  na  podstawie 
aktualnego upoważnienia  z dnia 25.08.2011 r. 

zwanymi dalej Stronami lub Stroną z osobna. 

Roman Ciesielski  - Właściciel
Bartosz  Ciesielski  –  osoba  upoważniona  do  reprezentowania  firmy  na  podstawie 
aktualnego upoważnienia  z dnia 25.08.2011 r. 

zwanymi dalej Stronami lub Stroną z osobna. 

1. Zamawiający  powierza  niniejszym  Podwykonawcy,  a  Podwykonawca  przyjmuje 
wykonanie:

a) wykonanie kosztorysu  …..................................
dla projektu:

…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................

2. Podwykonawca.  oświadcza,  iż  jego  pracownicy  posiadają  doświadczenie  w  liczeniu 
kosztów  inwestycji budowlanych  o  charakterze  analogicznym  do  przedmiotu niniejszej 
Umowy. Jednocześnie  gwarantuje wysoką  jakość świadczonych przez siebie  usług oraz 
oświadcza,  że  dysponuje  stosownym  potencjałem ludzkim i  rzeczowym  dla  wykonania 
przedmiotu Umowy.
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3. Termin  rozpoczęcia  przedmiotowych  Prac  ustala  się  na  dzień  …..................2012r.   Termin 
zakończenia  przedmiotowych  prac  ustala  się  na  dzień  ….....................2012r.,  przy  czym  termin 
zakończenia jest rozumiany jako dzień podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Prac. 

4. Wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie przedmiotowych Prac wynosi …..................... zł. 
5. Podwykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy w wersji elektronicznej zapisanej na 

płycie CD lub w formacie  ATH i PDF.
6. Określone powyżej Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT, który zostanie doliczony na fakturze 

w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
7. Płatność dokonana będzie jednorazowo przelewem na rachunek wskazany przez Podwykonawcę 

na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT w terminie 10 dni  od daty jej  doręczenia do 
siedziby  Zamawiającego  protokołem odbioru . 

8. W  przypadku  nie  zapłacenia  w  terminie  będę  wysyłać  upomnienia  do  5  dni  po  tym  czasie  
wystawiam odsetki za zwłokę  , zgodnie z obowiązującym wzorem  Ministra Finansów . 

9. Nie dobieram zamienników określonych w specyfikacji technicznej  . 
10. Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  pomiędzy  Stronami  z  niniejszej  Umowy,  których  Strony  nie 

rozstrzygną polubownie będą rozpatrywane przez Sąd  w Wałbrzychu.
11. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  obowiązują  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz 

innych ustaw.
12. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału po 

jednym dla każdej ze Stron. 
14. W przypadku braku opisu technicznego i dokładnego opisania  urządzeń w kosztorysie – kosztorys 

robię  na  podstawie  urządzeń  z  doświadczenia  ,  nie  biorąc  odpowiedzialności  za  urządzenia 
odbiegające od urządzeń dobranych przez projektanta . 

15. Negocjacje cen możliwe przed rozpoczęciem prac kosztorysowych po oddaniu kosztorysu niema 
możliwości negocjacji cen oferty kwota zostaje nie zmieniona . 

16. Wszystkie uzgodnienia drogą  pisemną . 
17. Każdy kosztorys objęty jest klauzurą tajemniczości . 

ZAMAWIAJĄCY  PODWYKONAWCA
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