
UMOWA O DZIEŁO 

 

zawarta w dniu ....................................... w ...................................................,  

pomiędzy: 

1.  ............................................................................................................................. ............................

...................................................................................................... ................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 

a, 

2.  ............................................................................................................................. ............................ 

....................................................................................................................................................... ... 

zwanym dalej Zamawiającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego dzieła: 

....................................................................................................................................... ........................

................................................................................ ............................................................................ . 

 § 2 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy: 

a. wykaz koniecznych i pożądanych przez niego elementów zamawianego dzieła; 

b. .................................................................. z których ma być wykonane dzieło;  

w ciągu ........... dni od dnia podpisania umowy. 

§3 

1. Dzieło zostanie wykonane do dnia ................................. .  

2. Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Wykonawcy w ciągu ............ dni od dnia zawiadomienia 

o wykonaniu dzieła. 

3. O zakończeniu wykonania dzieła Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego pisemnie/drogą mailową/telefonicznie, co jest równoznaczne z 

gotowością do jego oddania. 

4. Zamawiający w ciągu ............ dni od zawiadomienia o wykonaniu dzieła jest zobowiązany 

przyjąć dzieło lub wskazać, jakie zgłasza zastrzeżenia oraz określić termin, w którym 

oczekuje poprawienia i uzupełnienia dzieła. 

5. Brak zastrzeżeń w podanym terminie oznacza, że Zamawiający przyjął dzieło bez 

zastrzeżeń. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w kwocie ........................ 

(słownie: ..............................................................................................................) złotych netto.  



2. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma ............. proc. wynagrodzenia 

wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tytułem zaliczki, na którą wystawi fakturę 

zaliczkową. 

3. Pozostałą część wynagrodzenia po potrąceniu zaliczki Zamawiający przekaże  

na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez  ....................................................... 

za nr ........................................................................... w ciągu ........ dni od chwili przyjęcia 

dzieła, ale nie wcześniej niż w terminie ........ dni od dnia doręczenia faktury VAT 

obejmującej wynagrodzenie za wykonanie dzieła.  

4. Zapłata następuje z zaksięgowania środków na rachunku bankowym Wykonawcy. 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania dzieła w umówionym w terminie, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości ................ proc. wartości umownej dzieła  

za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie ......... dni od upływu terminu ustalonego 

w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego 

terminu do wykonania dzieła. 

3. Wykonawca, w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w 

§ 5 ust. 2 niniejszej umowy, zapłaci karę umowną w wysokości .............. proc. ustalonego 

wynagrodzenia. 

§ 6 

Wykonawca nie może powierzyć w całości bądź w części wykonania dzieła innym 

osobom bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Zmiany umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej. 

§ 8 

W zakresie nieuregulowanym w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

...............................................       .............................................. 
(Wykonawca)         (Zamawiający) 

 


