Umowa o usługę zamalowania powierzchni ściany

zawarta w dniu ....................... r. w …......................... pomiędzy:
1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ....................................,
numer KRS .........................zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
...........................................,

oraz

2. [nazwa organizacji] z siedzibą w [miasto, adres],
numer KRS zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: [imię i nazwisko]

o następującej treści:
§1

1. Zgodnie ze zleceniem Zamawiającego z dnia .......................... Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zamalowanie napisu i grafik na ścianie wewnętrznej/zewnętrznej budynku w
.........................., przy ulicy .......................................... (klatki
schodowej/piwnicy/poddasza/pustostanu*, od strony
północnej/zachodniej/wchodniej/południowej* od strony budynku budynku nr ... mieszczącego się
przy ul. *, od strony ulicy: ....*).

Usługa polegać będzie na zamalowaniu napisów oraz różnych grafik znajdujących się na wyżej
określonej ścianie/ścianach.
2. W zleceniu, Zamawiający określi - o ile jest taka potrzeba, dodatkowe wytyczne .
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3. Zlecenie Zamawiającego staje się integralną częścią umowy jako załącznik numer 1.

§2

1. Strony umowy ustalają, że wykonawca wykona prace określone w powyższym paragrafie
nieodpłatnie.
2. Zleceniodawca zgadza się na to, aby Wykonawca mógł bezpłatnie zrobić zdjęcia/nagrać film z
przebiegu prac oraz jej efektów jak i stanu początkowego.
3. Zleceniodawca zrzeka się wszelkich praw majątkowych do wykorzystania, wykonanych przez
Wykonawcę zdjęć/filmów.
4. Jednocześnie Zleceniodawca wyraża zgodę na nieodpłatną publikację na wszystkich możliwych
polach eksploatacji zdjęcia/filmy z przebiegu prac.

§3

Zamawiający w zleceniu przekazanym Wykonawcy określi rodzaj oraz kolor farby, którą Wykonawca
wykona pracę oraz ewentualnie listę narzędzi, których nie wolno mu korzystać podczas wykonywania
prac.

§4

1. Określone w § 1 umowy, prace zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie od dnia......
godz.......... do dnia ..... godz. ........ Jednocześnie Zamawiający informuje, że umożliwia dostęp do
miejsca wykonania prac w powyższym okresie.

2. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania użytkowników budynku określonego w § 1 o
planowanych pracach i terminie ich wykonania z informacją, że jest to bezpłatna akcja pod nazwą
HejtStop.
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3. W przypadku potrzeby zastosowania rusztowań/drabin* w celu wykonania prac, Zamawiający
zabezpieczy teren wokół budynku/miejsca wykonania pracy na potrzeby rozstawienia
rusztowań/drabin* o ile będą niezbędne do wykonania prac.

4. Brak dostępu do miejsca wykonania robót, czy brak możliwości rozstawienia rusztowań/drabin, jak
również niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonaniu prac, nie powodują zwłoki Wykonawcy i
uzasadniają przedłużenie terminu wykonania umowy.

§ 6 [budynek zabytkowy]*

Zamawiający*/Wykonawca* zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez
obowiązujące przepisy zezwolenia, zgody i opinie oraz załatwić wszystkie formalności urzędowe
związane z realizacją niniejszej umowy.

§8

Zamawiający po wykonaniu prac przez Wykonawcę, potwierdzi pisemnie lub na niniejszej umowie*,
dla Wykonawcy zgodność oraz zakres wykonania prac z umową, jak również potwierdzi, że akceptuje
rezultaty prac.

2. W przypadku nieprawidłowości w wykonaniu prac, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia i
wykonania przedmiot umowy zgodnie z jej zapisami na własny koszt.

3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w wykonaniu prac, Zlecający na piśmie określi
nieprawidłowości wymagające usunięcia/naprawy.*

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody, które są bezpośrednio wynikiem jego
działania.
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5. Zlecający odstępuje od egzekwowania należności/naprawienia szkody, w przypadku szkód o niskiej
szkodliwości, np. zabrudzeniu niewielkiego kawałka nieruchomości, nieznacznie odmiennego od
reszty elewacji koloru farby (o ile nie był w stanie podać dokładnych wytycznych w obsługiwanym
powszechnie formacie).

§ 9*

Zamawiający w czasie wykonywania prac, zapewni Wykonawcy możliwość bezpłatnego korzystania
ze energii elektrycznej, bieżącej wody oraz WC.

§ 10

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do wykonania umowy zgodnie
z właściwymi przepisami BHP.

§ 11

1. Nadzór nad pracami ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ....................................... tel.
..................................... email ..........................
2. Ze strony Wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie robót jest: ...................... tel.
.................................. email.....................

§ 12

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W
przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia
będzie sąd siedziby Zamawiającego.

§ 15

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

..........................................
Zamawiający

...........................................
Wykonawca
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