UMOWAO DZIEŁO
Zawarta dnia ………… w ……………………… pomiędzy ……………… z siedzibą w
…………………, ul. …………………, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w
imieniu którego działają ………………………, a z siedzibą w ………………… ul.
………………………,

zwanym

dalej

Wykonawcą,

reprezentowanym

przez

…………………… .
§1
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego dzieło
.......................................................................................... .
§2
1. Wykonawcy zostaną wydane następujące narzędzia i materiały niezbędne do
wykonania dzieła: ……………………………………………………………………… .
2. Wykonawca po zakończeniu dzieła zobowiązany jest rozliczyć się z
otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do
wykończenia dzieła, najpóźniej w czasie przyjęcia dzieła przez Zamawiającego.
§3
Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia ………………, natomiast ukończenie
dzieła nastąpi dnia…………… .
§4
1. Zamawiający odbierze dzieło w siedzibie Wykonawcy.
2. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania, spisanego w obecności
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
§5
Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie. W takim
przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.
§6
1. Wykonawcy

przysługuje

wynagrodzenie

za

dzieło

w

wysokości………………… (słownie ………………………).
2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu ………… dni od momentu odbioru
dzieła.

§7
1. W wypadku wystąpienia w dziele wad Zamawiający prześle Wykonawcy
reklamacje; Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu
………… dni.
2. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę na reklamację.
§8
1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara
umowna w wysokości ……… % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.
2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może:
-

wyznaczyć

Wykonawcy

dodatkowy

termin

wykonania

dzieła

z

zachowaniem prawa do kary umownej,
- odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres ……… oraz żądać kary
umownej.
§9
Zamawiającemu

przysługuje

prawo

do

dochodzenia

odszkodowania

przewyższającego karę umowną.
§ 10
W sprawach nie unormowanych niniejszą umowę zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 11
Spory, jakie mogą wynikać z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
Sądu ……………………….
§ 12
Umowa została spisana w ……… egzemplarzach, po ……… dla każdej ze stron.
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…………………

…………………

