Ląd, dn. ……………………. r.

UMOWA ZLECENIA PRAC OGRODNICZYCH NR …… / ……
zawarta pomiędzy:
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)

……………………………………………………..
(adres zamieszkania)

……………………………………………………..
(nr telefonu kontaktowego, adres e-mail)

zwanym dalej Zleceniodawcą, a:
PUH Janusz Orchowski,
62 – 405 Ląd 40,
NIP 667-155-41-31, Regon 301806240
www.naturaprojekt.pl
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prace ogrodnicze
wyszczególnione w ofercie z dnia …………………. stanowiącej integralny załącznik do
niniejszej umowy.
2. Umowna wartość zlecenia, tj. dostawy materiałów oraz wykonania usług określona w w/w
załączniku do niniejszej umowy wynosi …………………….. zł brutto.
3. Zlecenie zostanie wykonane przez Zleceniobiorcę w terminie od …………………………..
do …………………………..
4. Strony wybierają następujący sposób rozliczenia kosztów materiałowych*:
•

ryczałtowy,

•

szczegółowy,

(*niewłaściwe skreślić).
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5. W przypadku wyboru ryczałtowego sposobu rozliczenia kosztów Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej w pkt. 2 niezależnie od
rzeczywistej ilości zużycia materiałów przez Zleceniobiorcę w trakcie realizacji zlecenia.
6. W przypadku wyboru szczegółowego sposobu rozliczania kosztów materiałowych
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej w pkt. 2
skorygowane o wartość rozliczenia materiałowego wykonanego przez Zleceniobiorcę po
wykonaniu zlecenia i okazanego wraz z fakturą o której mowa w pkt. 7 niniejszej umowy.
6.1.

Materiały zużyte przy pracach zanikowych, w stosunku do których nie ma

możliwości wykonania precyzyjnego obmiaru ich zużycia po wykonaniu tych prac, będą
rozliczane na podstawie dokumentów zewnętrznych (faktury, dowody dostawy) lub
dokumentacji zdjęciowej wykonanej przez Zleceniobiorcę, na co Zleceniodawca wyraża
zgodę.
6.2.

Rozliczenie materiałowe będzie korygowało koszty materiałowe określone w

ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Może ono zmniejszyć lub
zwiększyć całkowitą wartość zlecenia określoną w pkt. 2 niniejszej umowy, na co
Zleceniodawca wyraża zgodę.
7. Wynagrodzenie określone w pkt. 5 lub 6 niniejszej umowy zapłacone zostanie przez
Zleceniodawcę po dostarczeniu mu przez Zleceniobiorcę faktury, niezwłocznie w formie
gotówkowej za pisemnym potwierdzeniem zapłaty KP, lub przelewem na wskazany na
fakturze nr rachunku bankowego w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
8. W przypadku niewykonania umowy, a w szczególności odstąpienia przez jedną ze stron od
jej realizacji we wskazanym terminie, strona odstępująca od umowy zapłaci na rzecz drugiej
strony, kare umowną w wysokości 10% wartości zlecenia określonego w pkt. 2 niniejszej
umowy.
9. W przypadku nieterminowego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca ma
prawo potrącić z należnego mu wynagrodzenia karę umowną w wysokości 0,5 % wartości
zlecenia za 1 dzień opóźnienia. Kara umowna nie może jednak zostać przez Zleceniodawcę
zastosowana w przypadku wystąpienia w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do
dnia zakończenia prac wskazanego w pkt. 3 niniejszej umowy, okoliczności o charakterze
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siły wyższej uniemożliwiającej terminowe wykonanie zlecenia, tj. w szczególności
wystąpienia zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac takich jak:
•

niskie temperatury powodujące zamarznięcie gruntu,

•

opady deszczu powodujące zalanie terenu prac lub nadmierne jego nawodnienie.

Czas trwania w/w okoliczności o charakterze siły wyższej zawiesza bieg terminu, realizacji
zlecenia określonego w niniejszej umowie.
10.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
innych obowiązujących aktów prawnych.
12.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………………………

…………………………………………

(podpis Zleceniodawcy)

(podpis Zleceniobiorcy)
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