
UMOWA O DZIEŁO - przykład 

 
zawarta w dniu 19.04.2011 r. w Szamotułach pomiędzy: 
Zbigniewem Gładyszem zam. 62-156 Szamotuły, ul. Cegielna 6/15, NIP 952-206-32-88, REGON 
09529801, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej 
prowadzonej przez Burmistrza Szamotuł pod numerem 8566, zwanym dalej Zamawiającym, 

a 
Józefem Kalkowskim zam. 62-156 Szamotuły, ul. Wiatrakowa 12/4, NIP 950-322-50-63, zwanym 
dalej Wykonawcą.   

 
§1 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego dzieło w postaci projektu budowlanego 
wraz z kosztorysem i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie domu 
mieszkalnego o powierzchni użytkowej 150 m2, jednorodzinnego, parterowego, nie podpiwniczonego, 
na działce nr 120/3 położonej w obrębie Grzmiąca, gmina Bukowo, która jest własnością 
Zamawiającego. 
2) Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3) Wykonawca oświadcza, że posiada prawem wymagane uprawnienia do wykonania dzieła. 
 

§2 
Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do realizacji dzieła. 
 

§3 
Rozpoczęcie wykonania dzieła powinno nastąpić w dniu 19.04.2011 r. a zakończenie i dostarczenie 
dzieła Zamawiającemu do dnia 30.12.2011 r.  

 
§4 

1) Za wykonane dzieło Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5200 zł (słownie: pięć 
tysięcy dwieście złotych). 
2) Wynagrodzenie płatne będzie gotówką w ciągu 3 dni od dostarczenia dzieła, po potrąceniu 
należnego podatku, na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę.  

 
§5 

W przypadku zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 
0,5% wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.  
 

§6 
W przypadku opóźnienia w wykonaniu dzieła przekraczającego 30 dni Zamawiający może odstąpić 
od wykonania dzieła bez wyznaczenia dodatkowego terminu. 
 

§7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  
 

§9 
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd Rejonowy w Szamotułach. 
 

§10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

               Podpis Zamawiającego                                          Podpis Wykonawcy 
 

 
Powyższe pismo jest jedynie przykładem do wykorzystania na własne ryzyko. 

 


