UMOWA O DZIEŁO
zawarta w dniu ………………… r. w …………………. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, PESEL)

zwany/a dalej jako Zlecający
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, PESEL)

zwany/a dalej jako Wykonawca
zwane dalej łącznie Stronami
zwana dalej Umową
o treści następującej:
§1
Przedmiot Umowy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego dzieło w
postaci:……………………………………………………………………………………………………………………......
zwanego dalej Dziełem.
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§2
Sposób wykonania umowy
Wykonawcy zobowiązuje się do wykonania Dzieła, przy dołożeniu najwyższej
staranności.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło osobiście.
Wykonawca może powierzyć w całości, jak i w części wykonanie Dzieła innym osobom.
Przy wykonywaniu Dzieła, Zamawiający zobowiązuje się do udzielanie Wykonawcy
wskazówek co do jego wykonania.
Wykonawca zobowiązuje do informowania Zamawiającego o przebiegu prac nad
wykonywanym Dziełem, w szczególności o trudnościach czy przeszkodach powstałych
w związku z wykonaniem Dzieła.

§3
Termin wykonania Dzieła /odbiór Dzieła
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła w terminie do …………………………..……..
2. Odbiór Dzieła nastąpi w ………………………………………………………………………………………..……..
3. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad uniemożliwiających przyjęcie Dzieła.
Strony uzgodnią zakres niezbędnych poprawek oraz termin ich usunięcia. Po
ukończeniu Działa Strony ustalają odbiór Działa poprawionego.
§4

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Działa Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie (………………)
2. Wynagrodzenie będzie płatne:
Np.:
a) przelewem w ciągu (…) dni roboczych od odbioru Dzieła na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na wskazany w tej fakturze numer
rachunku bankowego
b) gotówką w dniu odbioru Dzieła na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT
c) gotówką w dniu odbioru Dzieła do ręki Wykonawcy
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§5
Skutki opóźnienia i terminie wykonania Dzieła
W razie opóźnienia w wykonaniu Działa ponad (………..) dni, Zamawiający może od
Umowy odstąpić albo wyznaczyć dodatkowych terminie wykonania Dzieła oraz zażądać
kary umownej w wysokości (……………) % wysokości wynagrodzenia określonego w § 4
ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający ma prawo dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
W razie opóźnienia Wykonawcy z wykończeniem Dzieła tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, aby miał je ukończyć w terminie umówionym, Zamawiający może, bez
wyznaczenia dodatkowego terminie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub szkodę, spowodowane działaniem
siły wyższej. Siła wyższa oznacza niemożliwą do przewidzenia wyjątkową sytuację lub
zdarzenie niezależne od woli Stron, uniemożliwiające którejkolwiek ze stron
wypełnienie jej zobowiązań wynikających z Umowy i nie jest ona wynikiem błędu czy
zaniedbania którejkolwiek ze Stron (lub ze stron jej wykonawców, pracowników i osób
współpracujących) oraz jest do przezwyciężenia mimo dołożenia wszelkich starań.
W momencie zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej, Strona poinformuje
drugą Stronę o terminie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

§6
Postanowienie końcowe
1. Wszelkie spory powstałe na tle lub w związku z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane
polubownie. W razie braku porozumienia, sądem właściwy dla Stron będzie sąd
powszechny właściwy dla ……………….………………….
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Umowa została spisana w ………………… jednobrzmiących egzemplarzach.
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