
59 
 

23 UMOWA O DZIEŁO 
 

UMOWA O DZIEŁO 

 

Zawarta w dniu ....................................... w ..............................................................................  

 

pomiędzy  

 

1. .................................. z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., 

w imieniu którego działa ........................................................................, zwanym w treści umowy 

WYKONAWCĄ 

 

a  

 

2. ........................................................................., legitymującym się dowodem osobistym seria 

......., nr ......................, wydanym przez ........................................................................................, 

zamieszkałym w ................................. przy ul. ................................., zwanym w treści umowy 

ZAMAWIAJĄCYM 

 

o następującej treści. 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza wykonanie a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające 

na: ...................................................................................................................................................... 

 

§ 2 

 

1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie do dnia 

............................................ następujące materiały i narzędzia:  

 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, 

nie zużyte zaś zwrócić Zamawiającemu w dniu wydania dzieła.  

 

§ 3 

 

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień ................................... a zakończenie i 

wydanie Zamawiającemu na dzień .................................................... 

 

§ 4 

 

Odbiór nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w 

obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
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§ 5 

 

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne.  

 

§ 6 

 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości ............................ 

zł (słownie .................................................................................................. złotych). 

 

§ 7 

 

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 

......................................... % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.  

2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 

.......................................... % wartości niewykonanego dzieła.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną.  

4. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu.  

 

§ 8 

 

1. W przypadku wystąpienia w dziele wad, Zamawiający prześle wykonawcy protokół 

reklamacyjny a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu .............. dni.  

2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie tej reklamacji z obowiązkiem 

załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  

 

§ 9 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 11 

 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby ............................................................... 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
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............................................      ............................................... 

         Zamawiający                              Wykonawca  

 

Zdroj: 

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=

http%3A%2F%2Fbip.warmia.mazury.pl%2Fpowiat_ostrodzki%2Fsystem%2Fpobierz.php%2FU

mowa%2520o%2520dzie%25C5%2582o%2520wz%25C3%25B3r%2520A.doc%3Fid%3D655&

ei=IA4nVI-

9N83caIKWgrgK&usg=AFQjCNHib5vTEuo7o9b017i2bldxqdn8Wg&sig2=2vhTUvLZzgHp2s6

2bgGIlw&bvm=bv.76247554,d.d2s 

 

PREKLADOVÝ SLOVNÍČEK 
 

dochodzić domáhať sa 

dowód osobisty občiansky preukaz 

kara umowna zmluvná pokuta, zmluvné penále 

kc/k.c. (Kodeks cywilny) OZ/O. z./Obč. zák. (Občiansky zákonník) 

konieczność nevyhnutnosť 

nr (numer) č. (číslo) 

odszkodowanie odškodnenie, náhrada škody, odškodné 

pod rygorem nieważności pri nesplnení podmienok neplatné, inak 

neplatný 

powierzać poverovať, zverovať 

protokół przekazania odovzdávací protokol 

protokół reklamacyjny reklamácia 

rozliczenie vyúčtovanie 

rozstrzygnięcie rozhodnutie 

siedziba sídlo 

sporządzony vyhotovený 

umowa «pisemne lub ustne porozumienie 

stron, mające na celu ustalenie wzajemnych 

praw i obowiązków; też: dokument, w którym 

są określone te prawa» 

zmluva «dohodnutie sa (obyčajne písomné) 

niekoľkých ľudí alebo strán na nejakej veci, 

dohoda» 

umowa o dzieło zmluva o dielo 

wartość hodnota, cena 

w imieniu v mene 

wykonawca vykonávateľ 

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fbip.warmia.mazury.pl%2Fpowiat_ostrodzki%2Fsystem%2Fpobierz.php%2FUmowa%2520o%2520dzie%25C5%2582o%2520wz%25C3%25B3r%2520A.doc%3Fid%3D655&ei=IA4nVI-9N83caIKWgrgK&usg=AFQjCNHib5vTEuo7o9b017i2bldxqdn8Wg&sig2=2vhTUvLZzgHp2s62bgGIlw&bvm=bv.76247554,d.d2s
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fbip.warmia.mazury.pl%2Fpowiat_ostrodzki%2Fsystem%2Fpobierz.php%2FUmowa%2520o%2520dzie%25C5%2582o%2520wz%25C3%25B3r%2520A.doc%3Fid%3D655&ei=IA4nVI-9N83caIKWgrgK&usg=AFQjCNHib5vTEuo7o9b017i2bldxqdn8Wg&sig2=2vhTUvLZzgHp2s62bgGIlw&bvm=bv.76247554,d.d2s
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fbip.warmia.mazury.pl%2Fpowiat_ostrodzki%2Fsystem%2Fpobierz.php%2FUmowa%2520o%2520dzie%25C5%2582o%2520wz%25C3%25B3r%2520A.doc%3Fid%3D655&ei=IA4nVI-9N83caIKWgrgK&usg=AFQjCNHib5vTEuo7o9b017i2bldxqdn8Wg&sig2=2vhTUvLZzgHp2s62bgGIlw&bvm=bv.76247554,d.d2s
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fbip.warmia.mazury.pl%2Fpowiat_ostrodzki%2Fsystem%2Fpobierz.php%2FUmowa%2520o%2520dzie%25C5%2582o%2520wz%25C3%25B3r%2520A.doc%3Fid%3D655&ei=IA4nVI-9N83caIKWgrgK&usg=AFQjCNHib5vTEuo7o9b017i2bldxqdn8Wg&sig2=2vhTUvLZzgHp2s62bgGIlw&bvm=bv.76247554,d.d2s
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fbip.warmia.mazury.pl%2Fpowiat_ostrodzki%2Fsystem%2Fpobierz.php%2FUmowa%2520o%2520dzie%25C5%2582o%2520wz%25C3%25B3r%2520A.doc%3Fid%3D655&ei=IA4nVI-9N83caIKWgrgK&usg=AFQjCNHib5vTEuo7o9b017i2bldxqdn8Wg&sig2=2vhTUvLZzgHp2s62bgGIlw&bvm=bv.76247554,d.d2s
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fbip.warmia.mazury.pl%2Fpowiat_ostrodzki%2Fsystem%2Fpobierz.php%2FUmowa%2520o%2520dzie%25C5%2582o%2520wz%25C3%25B3r%2520A.doc%3Fid%3D655&ei=IA4nVI-9N83caIKWgrgK&usg=AFQjCNHib5vTEuo7o9b017i2bldxqdn8Wg&sig2=2vhTUvLZzgHp2s62bgGIlw&bvm=bv.76247554,d.d2s
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=str%C3%A1n&c=z261&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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wynagrodzenie mzda, plat, odmena 

załatwić vybaviť 

zamawiający objednávateľ, zákazník 

zawarty uzavretý 

zwłoka meškanie, omeškanie 

 


