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Umowa o dzieło 

W dniu …………… roku, w ……………, 

pomiędzy: 

Panem / Panią 
…………… 
zamieszkałym / zamieszkałą w …………… (……-……), ul. ……………, PESEL: ……………, prowadzącym 
/ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „……………” z siedzibą w …………… (……-……), 
ul. ……………, NIP: ……………, 

zwanym / zwaną dalej „Wykonawcą”, 

a  

Panem / Panią 
…………… 
zamieszkałym / zamieszkałą w …………… (……-……), ul. ……………, PESEL: ……………, prowadzącym 
/ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „……………” z siedzibą w …………… (……-……), 
ul. ……………, NIP: ……………, 

zwanym / zwaną dalej „Zamawiającym”, 

Spółką 
…………… 
z siedzibą w …………… (…….-…….), ul. ……………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem ……………, której akta rejestrowe przechowuje Sąd 
Rejonowy ……………, NIP: ……………, kapitał zakładowy: ……………,  

reprezentowaną przez: 
…………… - ……………, uprawnionego / uprawnioną do reprezentacji spółki zgodnie z …………… 
(…………… stanowi załącznik nr 1 do umowy), 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

Panem / Panią ……………, zamieszkałym w …………… (…….-…….), ul. ……………, PESEL: ……………, 

i 

Panem / Panią ……………, zamieszkałym w …………… (…….-…….), ul. ……………PESEL: ……………, 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
„……………” z siedzibą w …………… (…….-…….), ul. ……………, NIP: ……………, 

zwanymi dalej „Zamawiającym”, 

została zawarta umowa następującej treści: 

Z komentarzem [WW1]: Miejsce zawarcia umowy 
wskazujemy tylko wtedy, gdy umowa jest rzeczywiście 
zawierana przy jednoczesnej obecności stron w jednym 
miejscu. W przypadku umów zawieranych 
korespondencyjnie, gdy strony są z różnych miejscowości, 
miejsce zawarcia umowy można pominąć. 

Z komentarzem [WW2]: Jeśli Wykonawca nie prowadzi 
działalności gospodarczej, informacje o działalności 
usuwamy. 

Z komentarzem [WW3]: Oznaczenie Zamawiającego, jeśli 
jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
Wybrane oznaczenie Zamawiającego zostawiamy, pozostałe 
usuwamy. 

Z komentarzem [WW4]: Wskazanie osoby 
reprezentującej spółkę. Np. reprezentowaną przez Jana 
Kowalski – Prezesa Zarządu, uprawnionego do reprezentacji 
spółki zgodnie z odpisem KRS z dnia 16.05.2016 r. (odpis KRS 
stanowi załącznik nr 1 do umowy). 

Z komentarzem [WW5]: Oznaczenie Zamawiającego, jeśli 
jest spółką inną niż spółka cywilna. Wybrane oznaczenie 
Zamawiającego zostawiamy, pozostałe usuwamy. 

Z komentarzem [WW6]: Oznaczenie Zamawiającego, jeśli 
jest spółką cywilną. Oznaczenie takie wynika z tego, że w 
przypadku spółki cywilnej jako strony umowy występują 
zawsze wszyscy wspólnicy, ponieważ spółka cywilna nie ma 
osobowości prawnej. Wybrane oznaczenie Zamawiającego 
zostawiamy, pozostałe usuwamy. 


