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UMOWA O DZIEŁO

Umowa zawarta dnia

r. w

pomiędzy:

(oznaczenie strony zlecającej wykonanie dzieła)

zwanym/zwaną* dalej Zlecającym,
a

(oznaczenie strony przyjmującej zlecenie wykonania dzieła)

zwanym/ zwaną* dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
Zlecający powierza wykonanie, w Wykonawca zobowiązuje się wykonać według swojej najlepszej
wiedzy i umiejętności, działo polegające na:

(opis zlecanego dzieła)

§2
Termin rozpoczęcie prac strony ustaliły na dzień
,
wykonywania prac i przekazanie wykonanego dzieła Zlecającemu na dzień

a

termin

zakończenia

§3
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości
(słownie:

/100).
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Wynagrodzenie zostanie wypłacone w formie przelewu w ciągu dni

od dnia odbioru wykonanego

dzieła na rachunek nr
/gotówki w dniu odbioru wykonanego dzieła, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę paragonu
lub faktury.*
§4*
Zlecający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy działo w terminie do dnia

,

następujące materiały i narzędzia:

§5*
Wykonawca zobowiązuje się przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, a niezużyte
zwrócić Zlecającemu, oraz przedstawić paragony lub faktury z poniesionych przez siebie wydatków na
materiały niezbędne do wykonania zleconego dzieła.
§6*
Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła lub jego części osobie trzeciej, jednak za jej
działania odpowiada przed Zlecającym jak za własne.
§7*
1. W przypadku nieterminowego oddania zleconego dzieła lub opóźnień w wykonaniu dzieła
Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę umową w wysokości

za

każdy

dzień

zwłoki.
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy powyżej

dni, Zlecający ma prawo odstąpić

od umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu na oddanie zleconego działa i
jednocześnie żądać zwrotu wszystkich udostępnionych materiałów i narzędzi lub ich ceny.
§8
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 z późn. zm.).
§9
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Umowę sporządzono w

podpis Zlecającego

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.
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