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Umowa 
zawarta w dniu …………………….. w ………………………… 

 
pomiędzy: 
 
PB Studio Piotr Bobeł, Nosówka 378B, 36-046 Zgłobień wpisanym do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Boguchwały., pod numerem 3552, NIP: 8131067109, 
Regon: 690336270,  ING Bank Śląski SA PL 96 1050 1562 1000 0090 7829 3231, reprezentowanym 
przez: 

Piotr Bobeł  

Zwanym dalej WYKONAWCĄ lub USŁUODAWCĄ 

a 

……………………………….. z siedzibą w ………………………….., ul. ……………………………., …-…….. …………………., 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w ………………………., ….. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………, NIP: ……………………, Regon: 
……………………, kapitał zakładowy …………………………. Zł, reprezentowaną przez : 

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

Lub – wpisać wariant w zależności od formy prawnej podmiotu 

Panem/Panią ……………………………………….. zamieszkałym(ą) w ………………………, ul. …………………………., 
PESEL …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………, z siedzibą w ………………. przy 
ul. ………………., ………………………, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
………………………………………………………., pod numerem …………………………………………….., NIP 
………………………., Regon ……………………. 

Lub – wpisać wariant w zależności od formy prawnej podmiotu 

Panem/Panią ……………………………………….. zamieszkałym w ………………………, ul. …………………………., 
PESEL ………………….,  

Zwanym dalej KLIENTEM 

została zawarta umowa o następującej treści („Umowa”). 

KLIENT oraz WYKONAWCA ( USŁUGODAWCA ) będą w dalszej części Umowy zwani łącznie 
„Stronami”, a każdy oddzielnie „Stroną”. 

§ 1 

Klient zamawia u Wykonawcy usługę polegającą na wykonaniu: zakresu prac i usług oraz/ lub 
dostawę towarów wg specyfikacji zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy.  

§ 2 

Termin zakończenia prac Strony ustalają na dzień: __-__-____r. Wykonawca zastrzega sobie prawo 
przesunięcia terminu zakończenia prac z przyczyn od niego niezależnych, jednakże przesuniecie 
terminu nie może przekroczyć 10 dni roboczych, chyba że strony ustala inaczej. Klient może dokonać 
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przesunięcia terminu dostawy produktów i usług z przyczyn od niego niezależnych, jednakże 
przesuniecie terminu nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Strony ustalają, iż każde przesuniecie 
terminu będzie każdorazowo potwierdzane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 

§ 3 

1. Strony ustaliły że Wykonawcy za wykonane prace przysługuje łączne wynagrodzenie w 
wysokości:  

………………… ,….. zł netto, słownie ………………………………………………….......................................... zł 

Szczegółowa specyfikacja cenowa zawiera się w treści Załącznika nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca przystąpi do wykonywania usługi zgodnie z Umową jeśli otrzyma od Klienta 
wpłatę zadatku w gotówce lub przelewem na konto w wysokości min. 50 / 60 / 70 % 1 
wartości zlecenia brutto w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy. Jeśli Klient nie 
dokona płatności w ustalonym terminie Strony ustalają, iż zlecenie nie zostaje zrealizowane 
w umownym terminie lub zostaje anulowane. Prawo o zadatku reguluje Kodeks Cywilny Art. 
394. 

3. Jakiekolwiek zmiany zakresu usługi musza być zgłaszane każdorazowo telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty e-mail. Każda zmiana zakresu usługi wymaga formy pisemnej, aneksu 
do Umowy. Strony ustalają iż każda zmiana skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia dla 
Wykonawcy, chyba że Strony ustalą inaczej. 

4. Wypłata całości wynagrodzenia nastąpi w dniu zakończenia prac przez Wykonawcę gotówką 
lub przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 

§ 4 
Klient oświadcza że zapoznał się z umową wraz z załącznikami, zna i akceptuje zakres prac 
zawartych w umowie i dołączonej dokumentacji i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

§ 5 

1. Wykonawca udzieli 24 msc. gwarancji (osoby fizyczne) lub 12 msc. (podmioty gospodarcze) 
na wykonane prace liczone od dnia zakończenia zlecenia.  

2. Za zakończone zlecenia Strony rozumieją odbiór techniczny prac potwierdzony podpisem 
zlecającego.  

3. Wykonawca może udzielić klientowi przedłużonej gwarancji do 24 / 36 / 48 / 602 msc. pod 
warunkiem wpłaty na konto Wykonawcy: 

a. 3% wartości zlecenia dla gwarancji 36 / 24 msc. (os. fiz. / przedsiębiorca) 
b. 5% wartości zlecenia dla gwarancji 48/ 36 msc. (os. fiz. / przedsiębiorca) 
c. 7% wartości zlecenia dla gwarancji 60 / 48 msc. (os. fiz. / przedsiębiorca) 

§ 6 

                                                             
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić, pozostawiony wariant oznacza automatyczne zwiększenie wartości zlecenia o parametr oznaczony § 6 pkt. 

3 lit. a, b lub c 
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Umowę sporządzono w dwóch jednoznacznych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. W sprawach nie objętych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa cywilnego. 

§ 7 

Integralną część Umowy stanowią Załączniki nr 1 i 2. 

 

KLIENT        WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 1 
Do umowy zawartej w dniu ………………. 

 
 

Specyfikacja zakresu prac i usług. 
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Załącznik Nr 2 
Do umowy zawartej w dniu ………………. 

 
 

Specyfikacja cenowa. 
 


