Umowa o dzieło nr

Osobisty numer indentyfikacyjny:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa podmiotu, siedziba, adres, nr KRS, NIP, REGON

zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania.

zwanym (ą) dalej Wykonawcą.

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) wykaz materiałów, z których ma być wykonane dzieło;
w terminie ........... dni od podpisania umowy.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu dzieła oraz jego
odbioru jest .................................(adres mailowy: .................@........., tel. kontaktowy: …......................................).
Termin wykonania dzieła strony ustalają do dnia .........................
Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w terminie ....... dni od zawiadomienia o
wykonaniu dzieła.
O zakończeniu wykonania dzieła Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego
pisemnie/drogą mailową lub telefonicznie, co jest równoznaczne z gotowością do jego oddania.
Zamawiający w terminie ............ 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.
Odbiór dzieła nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron.
Brak zastrzeżeń w podanym w pkt. 7 terminie oznacza, że Zamawiający przyjął dzieło bez
zastrzeżeń.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę dzieła w
kwocie ................. (słownie: .......................................................................................) złotych netto.
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma ................% wynagrodzenia tytułem zaliczki, na
którą wystawi rachunek.
Pozostałą część wynagrodzenia po potrąceniu zaliczki Zamawiający przekaże na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr ...................................... w terminie ........ dni od przyjęcia dzieła, ale nie wcześniej
niż w terminie …. dni od dnia doręczenia rachunku obejmującego wynagrodzenie za wykonanie
dzieła.
Zapłata następuje z chwilą wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
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14. W przypadku niewykonania dzieła w umówionym w terminie Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości ................% wartości umownej dzieła za każdy dzień
zwłoki.
15. 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.
16. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania dzieła innym osobom bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
17. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności kodeksu cywilnego.
19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
20. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle zawarcia lub wykonania niniejszej
umowy jest sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.

……………………………...........
ZAMAWIAJĄCY

………………………….................
WYKONAWCA
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