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Договір доручення №  
 

Персональний ідентифікаційний номер: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Назва юридичної особи, місцезнаходження, адреса, номер KRS, NIP, REGON 

іменованої надалі «Замовник», 

i 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ім'я та прізвище, адреса проживання. 

іменованим(ою) надалі «Виконавець». 

 

1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов'язується виконати наступні роботи: 
....................................................................................... 

2. Замовник надасть Виконавцю: 
a) перелік необхідних і бажаних елементів замовленої роботи; 
b) перелік матеріалів, з яких повинна бути виконана робота; 

в строк........... днів з моменту підписання договору. 

3. З боку Замовника уповноваженим на взаємодію при виконанні роботи та її приймання 
є.................................(електронна адреса:.................@........., контактний тел.: …......................................). 

4. Термін виконання робіт сторони встановлюють до......................... 
5. Прийом робіт відбудеться в головному офісі Замовника, в строк ....... днів з моменту 

повідомлення про виконання роботи. 
6. Про завершення роботи Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника письмово / 

електронною поштою або по телефону, що рівносильно готовності до її здачі. 
7. Замовник в строк ............ днів після повідомлення про виконання роботи зобов'язаний 

прийняти роботу або вказати, які претензії він пред'являє, і вказати термін, протягом якого 
він очікує виправлення і доповнення роботи. 

8. Прийом роботи відбуватиметься у присутності представників обох сторін. 
9. Відсутність заперечень у зазначений у п. 7 термін означає, що Замовник прийняв роботу 

без заперечень. 
10. Замовник зобов'язується сплатити заробітну плату за виконання робіт підрядником у 

розмірі................. (пропис: .......................................................................................) злотих нетто. 
11. У дату підписання договору Виконавець отримує .................% від заробітної плати, на яку буде 

виставлено рахунок, в якості авансу. 
12. Решту заробітної плати після вирахування авансу Замовник перерахує на банківський 

рахунок Виконавця №...................................... в термiн ........ днів з моменту прийняття роботи, але не 
раніше  .... днів з дня подання рахунку, що включає оплату за виконання роботи. 

13. Оплата здійснюється шляхом зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця. 
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14. У разі невиконання робіт в обумовлені терміни, Виконавець сплачує Замовнику договірну 
неустойку в розмірі ................ % від договірної вартості роботи за кожен день прострочення. 

15. У разі невиконання роботи протягом ........ днів з моменту закінчення терміну, зазначеного в 
договорі, Замовник має право відмовитися від договору без встановлення додаткового 
терміну виконання роботи. 

16. Підрядник не має права доручати виконання робіт повністю або частково іншим особам 
без згоди Замовника, вираженої в письмовій формі. 

17. Внесення змін до змісту договору здійснюється в письмовій формі під страхом недійсності. 
18. У питаннях, не передбачених цим договором, застосовуються положення польського 

законодавства, зокрема, Цивільного кодексу. 
19. Договір складено у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної зі сторін. 
20. Компетентним судом для вирішення будь-яких суперечок, що виникають у зв'язку з 

укладенням або виконанням цього договору, є компетентний суд за місцезнаходженням 
Замовника. 

 
 
 

……………………………...........                                                       …………………………................. 

        ЗАМОВНИК         ПІДРЯДНИК 


