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UMOWA O WYKONANIE USŁUGI 
 

Zawarta w dniu .................................r., w miejscowości 

……………………………………………………….  

pomiędzy:   

................................................. (imię i nazwisko), zam. ......................................................... 

(adres) legitymującym się dowodem osobistym nr ............................................. (numer i seria 

dowodu osobistego) wydanym przez ............................................................................ (nazwa 

organu) z datą ważności do ....................................... (data) numer PESEL ………………………… 

(numer PESEL), zwanym/ą dalej Zamawiającym,  

a  

................................................. (imię i nazwisko), zam. ......................................................... 

(adres) legitymującym się dowodem osobistym nr ............................................. (numer i seria 

dowodu osobistego) wydanym przez ............................................................................ (nazwa 

organu) z datą ważności do ....................................... (data) numer PESEL ………………………… 

(numer PESEL), zwanym/ą dalej Wykonawcą,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Na podstawie złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO zamówienia nr ……………………….. 

z dnia …………………………… WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania pracy usługowej, 

zwanej dalej pracą pt.: …………………………………………………………… 

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

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

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

………………………………………………………….. 

 

§ 2 

Do wykonania pracy ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się przekazać WYKONAWCY: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

§ 3 

1. Rozpoczęcie pracy nastąpi w dniu: ……………………………………………. . 

2. Zakończenie i przekazanie nastąpi do dnia: ……………………………… . 

3.  

§ 4 

1. Przedmiotem odbioru jest ................................................................................................ . 
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2. Odbiór pracy nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO/WYKONAWCY** w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia pracy. Strony sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi 

podstawę wystawienia faktury. 

3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie odbierze pracy w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

WYKONAWCA może sporządzić jednostronny protokół, który stanowi podstawę do 

rozliczenia. 

4.  

§ 5 

1. Za wykonanie pracy, o której mowa w § 1, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić 

wynagrodzenie w wysokości ...................................................................................... (słownie: 

...........................................................................................................................) zł. 

2. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, na 

rachunek Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek WYKONAWCY. 

4. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności WYKONAWCA nalicza odsetki ustawowe. 

 

§ 6 

1. W razie niewykonania pracy WYKONAWCA obowiązany jest zapłacić karę umowną  

w wysokości ……….... % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

2. W przypadku odstąpienia ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z powodów za które WYKONAWCA 

nie odpowiada, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, stanowiącej 

równowartość poniesionych kosztów z tytułu części wykonanej pracy oraz utraconego zysku. 

 

§ 7 

1. Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu pracy WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić 

ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 

5 ust. 1. 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zwłoki  

w przekazaniu pracy trwającej powyżej 7 dni  

 

§ 8 

1. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do 

złożenia reklamacji.   

2. WYKONAWCA zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. 



3 

 

3. W razie braku odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przyjmuje się, że 

reklamacja została uwzględniona. 

 

§ 9 

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest/nie jest** płatnikiem podatku VAT . 
 
 

§ 10 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w ……… jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po ……… 

egzemplarze dla każdej ze stron. 

 

………………………………   ……………………………… 
         Zamawiający Wykonawca 
 


