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UMOWA O DZIEŁO 

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

pomiędzy: 

spółką .................................................. z siedzibą w .................................................., adres: 

...................................................................................................., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................., 

.......... Wydział Gospodarczy KRS za numerem .............................., NIP: .............................., 

REGON: .............................., reprezentowaną przez: .................................................. – prezesa 

zarządu, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

oraz 

spółką .................................................. z siedzibą w .................................................., adres: 

...................................................................................................., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................., 

.......... Wydział Gospodarczy KRS za numerem .............................., NIP: .............................., 

REGON: .............................., reprezentowaną przez: .................................................. – prezesa 

zarządu, 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”. 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło, którego 

specyfikacja stanowi załącznik do niniejszej umowy, zwanego dalej Dziełem. 

2. Zakończenie prac objętych przedmiotem umowy nastąpi do dnia .............................. 

3. Wykonawca wykona Dzieło na warunkach i za wynagrodzeniem określonym w 

niniejszej umowie, a także przeniesie w ramach tego wynagrodzenia na Zamawiającego 

całość (wszystkie) autorskich praw majątkowych do Dzieła. 

4. Tematyka i parametry poszczególnych Dzieł wskazywane będą Wykonawcy przez 

Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznej bądź ustnej. 

§ 2 

1. Wykonawca nie ma prawa powierzać wykonania świadczeń wynikających z niniejszej 

Umowy osobom trzecim. 

2. Wykonawca, przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy, zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności. 

§ 3 
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1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących 

tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie 

trwania umowy, a także zapisów na innych nośnikach zapisu, najpóźniej do dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 

§ 4 

1. Z tytułu wykonanego dzieła Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie w 

wysokości .............................. zł płatne na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia wykonania dzieła i przyjęcia go przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace 

dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego. 

3. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów powierzonych prac. 

§ 5 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu i dostarczeniu Dzieła Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości .............................. (słownie: 

............................................................) złotych. 

2. W przypadku zaistnienia zwłoki Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin wykonania Dzieła, z zachowaniem prawa do kary umownej, lub, 

jeżeli zwłoka przekroczy       dni, odstąpić od niniejszej Umowy oraz żądać zapłaty kary 

umownej. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej. 

§ 6 

1. Jeżeli w czasie wykonywania Dzieła zachodzą okoliczności, które mogą przeszkodzić 

prawidłowemu wykonaniu Dzieła, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o 

tym zamawiającego. 

§ 7 

1. Zamawiający wyznacza osobę uprawnioną do kontaktu: 

a. .................................................., 

adres mail: .................................................. 

tel. kom.: .................................................. 

2. Wykonawca wyznacza osobę uprawnioną do kontaktu: 

a. .................................................., 

adres mail: .................................................. 

tel. kom.: .................................................. 
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3. Zmiana osób uprawnionych do kontaktu nie powoduje zmiany niniejszej umowy. 

4. Wszelkie pisma wysyłane są na adres wskazany w komparycji umowy. Zmiana adresu 

do korespondencji następuje nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

5. Osoby wskazane do kontaktu komunikują się celem wykonania umowy z wyłączeniem 

możliwości reprezentacji Stron, a zwłaszcza w sprawach dotyczących wystawiania 

faktur, sporządzania dokumentów określonych w załącznikach do umowy, 

sporządzania aneksów do umowy. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony za zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową, których nie można 

rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

   

Zamawiający  Wykonawca 

 


