UMOWA O DZIEŁO

Zawarta w dniu ................................................................................................. roku,
pomiędzy
….........................................................................................., prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą
….................................................................................................................................................,
pod adresem:
…..........................................................................................................................., zwanym
dalej „Wykonawcą”,
a
Panem
(Panią) ..........................................................................................................................,
zam. ...........................................................................................................................................,
zwanym (ą) dalej „Zamawiającym”.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w systemie SBS, według
dostarczonego przez siebie wzoru, następujących powierzchni:
…..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
zawierających następujące cechy:
wzór: ................................................................................................................................,
kolor: ................................................................................................................................,
powierzchnia: …................................................................................................................

§2
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opisanego w §1 przedmiotu umowy
według norm obowiązujących w systemie SBS, które znajdują się w kartach
technologicznych produktu, z którymi Zamawiający się zapoznał.

2. Wszelkie materiały konieczne do wykonania dzieła w całości dostarczy Wykonawca.

§3
1. Wykonawca szczegółowo poinformował Zamawiającego o specyfice stosowanej przez
niego technologii, a w szczególności o manualnym odwzorowaniu odciskanych elementów,
co może prowadzić do uzyskania częściowo nierównych form, albowiem wykonana
powierzchnia ma stanowić imitację form naturalnych i nie jest efektem industrialnego
odwzorowania form, co Zamawiający w pełni akceptuje.
2. Zamawiający oświadcza, że został poinformowany przez Wykonawcę, iż opisany w §1
przedmiot umowy uzyskuje ostateczny kształt po jego końcowej impregnacji, co
Zamawiający w pełni akceptuje.
§4
Miejscem wykonania dzieła jest:
…..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
§5
1. Dzieło zostanie wykonane do dnia ............................................................................... roku.
2. Termin wykonania dzieła jest uzależniony od warunków atmosferycznych. W przypadku
niemożności wykonania dzieła wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych
wszelkie powstałe w ten sposób opóźnienie nie stanowi zwłoki w wykonaniu dzieła, w
związku z którą Zamawiający może domagać się rekompensaty.
3. Zamawiający w ciągu .......... dni od wykonania dzieła jest zobowiązany przyjąć dzieło lub
wskazać na piśmie, jakie zgłasza zastrzeżenia oraz określić termin, w którym oczekuje
poprawienia i uzupełnienia dzieła.
4. Odbiór dzieła przez zamawiającego nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron i
zostanie stwierdzony protokołem odbioru obiektu, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
5. Brak pisemnych zastrzeżeń w podanym terminie oznacza, że Zamawiający przyjął dzieło
bez zastrzeżeń.

§6
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w kwocie ............................
(słownie: ........................................................................................) złotych netto.
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma 50 % wynagrodzenia, tytułem zadatku.
3. Pozostałą część wynagrodzenia po uwzględnieniu zadatku jest płatna (w dniu/w
ciągu ........ dni od) odbioru dzieła.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w czystości otoczenia wykonywania
przedmiotu umowy, jednakże do wywozu śmieci i gruzu z miejsca wykonywania
przedmiotu umowy zobowiązuje się Zamawiający.
§8
Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania dzieła innym
osobom bez zgody Zamawiającego.
§9
Zamawiający wyraża zgodę na dokumentowanie przez Wykonawcę prac na każdym ich
etapie, w szczególności w formie zdjęć oraz filmów.
§10
Uwagi dodatkowe:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
§11
Zmiany niniejszej umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§12
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą właściwe
przepisy kodeksu cywilnego.
§13
Umowa została spisana w ....... jednobrzmiących egzemplarzach, po ...... dla każdej ze stron.

…...............................................................
(ZAMAWIAJĄCY)

…..............................................................
(WYKONAWCA)

