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UMOWA MONTAŻU ……………………..  

nr ………………/2022 
(dalej: „Umowa”) 

 

Zawarta w dniu ……….…… roku w Gdańsku, pomiędzy: 
 
1. GZT Telkom-Telmor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Schuberta 104 (kod pocztowy: 80-172), wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ dla m. Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000054399, o kapitale zakładowym w wysokości 1 878 000 zł, NIP: 957-07-53-190, Regon 

191893113, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

- ………………………………………………………………………………………………………….. 

a 
 

Imię i nazwisko / Nazwa firmy*…………………………………..……. zamieszkałym / z siedzibą w *………………………………………., 

legitymującym się dowodem osobistym seria i numer wydanym przez / paszportem numer / reprezentowaną przez* 

…………………………………………………………………………………..…..….………, posiadającym numer PESEL /NIP /KRS* 

………………………………………………….…….…… zwaną dalej „Zamawiającym” 

 
zwanymi łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”. 

 
§ 1. Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest Instalacja …………………………. zwanej dalej „Instalacją”, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. W zakres Instalacji wchodzą czynności wymienione w Załączniku Nr 1 do Umowy – Zakres Czynności. 

3. Miejscem Instalacji jest ………………………………………………….. 

4. Zawierając niniejszą Umowę Zamawiający akceptuje treść Ogólnych Warunków Świadczenia Usług (OWŚU) montażu i wyraża 

zgodę na stosowanie tych zapisów bezpośrednio w trakcie realizacji montażu. 

 
§ 2. Termin realizacji Umowy 

 
1. Termin montażu Instalacji nie będzie przekraczał 14 dni od dnia dostarczenia do Wykonawcy Umowy lub zapłaty za zamówioną 

Instalację, w zależności co nastąpi wcześniej. 
2. Pozostałe uprawnienia i obowiązki stron regulowane są przez OWŚU. 
3. Odwołanie przez Zamawiającego umówionego montażu musi się odbyć min. 2 godziny przed jego terminem. Odwołanie wizyty 

w terminie krótszym lub jej nieodwołanie jest równoznaczne z wykonaniem Usługi i nie podlega odstąpieniu przez 
Zamawiającego. Kolejna wizyta jest płatna gotówką bezpośrednio w trakcie wizyty w wysokości 50 % pierwotnej ceny.  

 
§ 3. Odbiór Instalacji 

 
1. Zamawiający przed rozpoczęciem montażu przedstawi Wykonawcy Voucher na wykonaną Instalację. Po wykonaniu montażu 

Voucher musi zostać podpisany przez Strony. Uwzględnienie na Voucherze ewentualnych uwag jest warunkiem przyjęcia 
ewentualnych reklamacji przez Wykonawcę. 

2. W razie stwierdzenia wad Instalacji w toku odbioru, Strony uzgodnią zakres niezbędnych poprawek oraz termin ich usunięcia, 
potwierdzając ustalenia stosownymi zapisami na Voucherze.  

 

§ 4. Wynagrodzenie 
 
1. Za montaż …………………………………….. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ……………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………….. brutto) zawierającą właściwy podatek VAT zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 
2. Zamawiający pokryje koszty wysyłki Vouchera na Instalację, papierowych egzemplarzy dokumentów instalacyjnych i innych, 

zgodnie ze stawkami przewoźników dostępnych na stronie sklepu internetowego Wykonawcy. Dostarczenie bezpłatne 
dokumentów odbywa się drogą mailową i wiąże się ze zgodą klienta na otrzymanie faktury imiennej do paragonu. 

3. Na wszystkie płatności określone w punktach 1-2 powyżej Wykonawca wystawi Zamawiającemu paragon fiskalny potwierdzający 
otrzymanie zapłaty lub za zgodą Zamawiającego fakturę imienną do paragonu wysyłaną poprzez e-mail na adres 
Zamawiającego. 

4. Sposoby dokonywania rozliczeń i zapłaty zawarte są w OWŚU. Konto bankowe, na które należy dokonać wpłaty to: ING Bank 
Śląski 84 1050 1764 1000 0090 8135 4368. 

5.  W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca może powstrzymać się z wyznaczeniem terminu Instalacji do 
chwili otrzymania zapłaty. 

6. Jeżeli w trakcie wykonywania zlecenia przez Wykonawcę wystąpią okoliczności uniemożliwiające wykonanie Usługi i niezależne 
od Wykonawcy Zamawiający poniesie koszt dojazdu w kwocie 50,00 zł brutto, o którą to kwotę zostanie pomniejszona kwota 
zwrotu. 

7. Jeśli Klient zamówi montaż podstawowy, a w trakcie wizyty Wykonawcy u Klienta będzie możliwy tylko montaż trudny 
Wykonawca może go wykonać po dopłacie przez Klienta bezpośrednio Instalatorowi gotówką kwoty 100,00 zł brutto. 

8. Jeżeli w toku montażu Instalacji pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie były przewidziane w zakresie 
prac określonym w Umowie, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia Wynagrodzenia, jeżeli w trakcie 
przyjmowania zlecenia montażu mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności wykonania 
dodatkowych prac. Na wykonanie dodatkowych prac konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego. Prace dodatkowe należy 
interpretować jako czynności:  
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a. które nie zostały zawarte w wycenie montażu Instalacji i stanowią ulepszenie przedmiotu Umowy;  
b. pojawiające się w sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje konieczność wykonania prac 

dodatkowych, których niewykonanie skutkowałoby niezrealizowaniem przedmiotu Umowy. 
  

§ 5. Odstąpienie od Umowy 
 
1. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Zamawiający może odstąpić od Umowy montażu w terminie 

14 dni od dnia jej zawarcia, przy czym strony uznają, że dniem zawarcia Umowy jest dzień odbioru podpisanej Umowy przez 
Wykonawcę lub wpłaty kwoty umówionego wynagrodzenia na konto Wykonawcy przez Zamawiającego tytułem Instalacji, w 
zależności co nastąpiło wcześniej. Wyłącza się jednocześnie możliwość odstąpienia od Umowy w sytuacji, w której Usługa 
montażu została już zrealizowana przez Wykonawcę lub Zamawiający nie odwołał wizyty min. 2 godziny przed montażem lub 
był nieobecny na miejscu montażu w umówionym terminie.  

2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wykonania Usługi Instalacji, traci on uprawnienia do odstąpienia od Umowy.  
3. W przypadku nieotrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego wpłaty umówionej kwoty w terminie 14 dni od złożenia 

zamówienia, Umowa wygasa, a Zamawiający jest zwalniany ze zobowiązań do wykonania Usługi Instalacji.   
4. W pozostałym zakresie odpowiednie stosowanie mają przepisy OWŚU. 

 
§ 6. Postanowienia końcowe 

 
1. Przekazanie praw i przeniesienie obowiązków którejkolwiek ze Stron wynikających z Umowy na jakikolwiek podmiot, wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące prace objęte Umową. 
3. Doręczenia dokumentów między Stronami odbywać się będą osobiście lub listami poleconymi, na adresy wskazane w komparycji 

OWŚU lub na adresy e-mail podane w wyniku zamówienia internetowego.  
4. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych Umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy Stronami, odpowiednie zastosowanie 

mają przepisy OWŚU, Kodeksu Cywilnego oraz inne źródła powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  
 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych  
 

1. Wykonawca jest Administratorem Danych Osobowych w ramach niniejszej Umowy z danymi adresowymi podanymi we wstępie 
Umowy. Adres kontaktowy email w sprawie danych osobowych dane-osobowe@telmor.pl 

2. Dane osobowe Zamawiającego oraz osoby wskazanej do kontaktu przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Wykonawcę 
w celu wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych oraz 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c) 
i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę przez okres realizacji niniejszej Umowy a następnie przez okres 
wymagany do rozliczenia wykonaniem tej Umowy. Po tym okresie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez 
Zamawiającego wyłącznie do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych przez 3 lata. 

4. Na temat praw osoby, której dane dotyczą oraz sposobu ich realizacji, podstaw i okresie przetwarzania danych, odbiorcach 
danych, przekazywaniu danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych znajduje się na stronie: http://dane-
osobowe.telmor.pl/ 

 
§ 8. Załączniki 

 
1. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności 

pomiędzy postanowieniami załącznika a postanowieniami Umowy, rozstrzygająca jest treść załącznika.  
2. Lista załączników do Umowy: 

a. Załącznik nr 1 – Zakres czynności 
b. Załącznik nr 2 – Ogólne Warunki Świadczenia Usług. 
c. Załącznik nr 3 – Voucher na montaż 
d. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

 

Wykonawca:                   Zamawiający: 
 
 

   ____________________________________   __________________________________ 
(data i podpis)           (data i podpis) 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

http://dane-osobowe.telmor.pl/
http://dane-osobowe.telmor.pl/

