
UMOWA O WYKONANIE USŁUG REMONTOWYCH W LOKALU 

MIESZKALNYM 

 

zawarta dnia ........................ w ............................................ pomiędzy: 

1. ............................................................, legitymującą/ym się dowodem osobistym nr 

…………………. wydanym przez ………………………………., zamieszkałą/ym w 

…………………................ przy ul. ............................................... nr ............., PESEL 

………………………, zwaną/ym dalej Zleceniodawcą 

a 

1. …………………………………… legitymującą/ym się dowodem osobistym nr 

……………… wydanym przez ……………………………….., zamieszkałą/ym w 

…………………………………przy ul. …………………………………, PESEL 

…………………….., prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie wpisu z 

dnia ……………. do rejestru …………………….. prowadzonego przez 

………………………………………. pod numerem ………………. zwaną/ym dalej 

Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w lokalu mieszkalnym nr ……. połoŜonym 

w .............................................. przy ul. ........................................... nr ………, stanowiącym 

własność Zleceniodawcy, następujących prac remontowych: …………………... 

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

………………………………………………………………………………….  

 

§ 2 

Strony ustalają termin rozpoczęcia robót remontowych na dzień ……………….. a termin ich 

zakończenia nie później niŜ na dzień …………………. 

 

§ 3 

Zleceniodawca zobowiązuje się przygotować lokal do prac remontowych, w szczególności 

………………………………………………………………, do czasu rozpoczęcia prac przez 

Wykonawcę. 



 

§ 4 

Zleceniodawca zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji oraz 

przekazania dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia prac 

remontowych. 

 

§ 5 

Materiały budowlane niezbędne do wykonania prac remontowych będą dostarczane na 

bieŜąco przez Zleceniodawcę. 

 

§ 6 

Za wykonanie usług remontowych będących przedmiotem umowy Zleceniodawca zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………. (słownie ………………………..). 

 

§ 7 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu ………. dni od dnia otrzymania faktury wystawionej 

przez Wykonawcę, na rachunek bankowy nr …………………………………….  

 

§ 8 

Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku ………………………………… 

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

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku ………………………………........ 

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

 

§ 9 

Za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy Strony ustalają obowiązek zapłaty kary 

umownej w wysokości ……………. (słownie …………………………….). 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 



§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

stron. 

 

 

        

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

              Zleceniodawca                                  Wykonawca 

 

 
 


