
 
 

UMOWA O DZIEŁO NA WYKONANIE NAGROBKA 
 

zawarta w dniu: ............................roku we Wrocławiu, pomiędzy: 

S.c. Kamieniarstwo Grzęda 

Ul. Tulipanowa 3 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

NIP:887-10-07-311 

REGON:890366861 

zwanym dalej WYKONAWCĄ  

a  

Nazwa firmy:………………………………………………………………………….………………………. 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………….……………………… 

Ulica:………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy, miasto:………………………………………………………………………………………… 

NIP:……………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.:…….……………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail:………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  

 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji następujące prace: 

wykonanie nagrobka według poniższych szczegółów: 

 

- wymiar podstawy nagrobka 

.............................................................................................................................................................................. 

- rodzaj kamienia 

.............................................................................................................................................................................. 

- wymiar nakrywy 

.............................................................................................................................................................................. 

- wzór katalogowy nr 

.............................................................................................................................................................................. 

- rodzaj kamienia 

.............................................................................................................................................................................. 

- wymiar tablicy napisowej 

.............................................................................................................................................................................. 

- wzór katalogowy nr 

.............................................................................................................................................................................. 

- rodzaj kamienia 

.............................................................................................................................................................................. 

- wazon☐(ilość, rodzaj, kamień) 

.............................................................................................................................................................................. 

- misa☐ (ilość, rodzaj, kamień) 

.............................................................................................................................................................................. 

- lampion☐(ilość, rodzaj, kamień) 

.............................................................................................................................................................................. 

- ramka☐(ilość, rodzaj) 

.............................................................................................................................................................................. 

- krzyż☐(ilość, rodzaj)  

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

- ławka☐(ilość, rodzaj) 

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



- zdjęcie nagrobne: czarno-białe☐, kolorowe☐ 

- piaskowany klipart nagrobny ☐(ilość, rodzaj) 

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

- litery: piaskowane☐, nakładane☐, inne:………………………………………….…………………………. 

- kolor liter: biały☐, czarny☐, srebrny☐, złoty ceramiczny☐, surowe☐,inne:…………………….……….. 

- czcionka lub numer katalogowy:...................................................................................................................... 

- treść: (imię, nazwisko, data urodzenia * i zgonu +, epitafium) ........................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

- rama betonowa ☐, podkłady betonowe ☐, wylewka ☐ 

- rozbiórka☐, bez rozbiórki☐ 

- paragon☐, faktura☐ 

 

W ramach umowy wykonane będą 

dodatkowo:...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

................... 

 

2. Za wykonanie powyższych prac WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

…........................... zł brutto z transportem i montażem nagrobka w ................................................................. 

Cena nie zawiera opłaty cmentarnej pobieranej przez zarządcę cmentarza. Opłatę  polegającą na wjechaniu 

samochodem na teren cmentarza oraz ustawieniem nagrobka ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

 

3. Termin wykonania dzieła ustala się do ...................................roku. W przypadku akceptowania kamienia 

przed cięciem przez ZAMAWIAJĄCEGO termin realizacji zlecenia przedłuża się o …..dni. 

 

4. Warunki płatności: 

 

a) zaliczka w wysokości ........................... zł. płatna w dniu podpisania umowy, 

 

b) gotówka płatna po zamontowaniu nagrobka lub najpóźniej w terminie określonym w punkcie 3.  

 

Płatności za wykonaną usługę mogą być uiszczane na konto firmy w banku: 

 

82 95330004 2001 0005 1897 0002 

 

5. W przypadku rezygnacji ZAMAWIAJĄCEGO z wykonania usługi wpłacona zaliczka nie podlega 

zwrotowi. 

 

6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czas wykonania dzieła przedłuża się do 5 dni 

po ustaniu niekorzystnych warunków pogodowych. 

 

7. WYKONAWCA ma prawo wykonać dzieło przed jego terminem, jednak o fakcie tym ma obowiązek 

poinformować ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

8. W przypadku zamówienia ławki WYKONAWCA dostarcza ją na cmentarz wkopując jej podstawę do 

gruntu. Wykonanie montażu ławki z dodatkiem gruzu i cementu może być zrealizowane za dodatkową 

opłatą. 

 

9. WYKONAWCA nie odpowiada za występujące w kamieniu (granicie) różnice strukturalne w postaci 

jaśniejszych lub ciemniejszych smug i plam wynikających z natury lub charakterystyki danego materiału. 



Kolor i odcień kamienia występujący w katalogu i na małych próbkach kamienia może po wykonaniu 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. 

 

10. Każdy nagrobek wykonany jest przez WYKONAWCĘ według standardowego wymiaru podstawy 

90x190cm i wysokości krawężnika pod nakrywą 20 cm. Obowiązkiem ZAMAWIAJĄCEGO jest podanie 

szczegółowych wymiarów do umowy w przypadku, gdy mają się one różnić od wyżej wymienionych. 

 

11. ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na umieszczenie w tylnej części nagrobka logo i numer telefonu 

wykonawcy nagrobka (podstawa prawna: art. 20 pkt. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 

z 2004r.. Nr 173, poz. 1807).Wymiar logo nie większy niż 4 cm na 10 cm. 

 

12. ZAMAWIAJĄCY ma możliwość w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu zamówić wykonanie 

dodatkowych robót, które nie były uwzględnione w podpisanej umowie. 

 

a). Warunkiem przyjęcia do realizacji dodatkowych robót przez WYKONAWCĘ jest zapłata za poprzednio 

wykonane prace.  

 

b). Termin wykonania i rodzaj dodatkowych prac określi aneks do umowy zawarty na piśmie. 

 

13.Reklamacji podlegają wady na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w 

okresie 2 lat od dnia wykonania dzieła. 

a). Reklamacje składane są wyłącznie na piśmie. 

 

b). Złożenie reklamacji i uwag dotyczących wykonania dzieła nie wstrzymuje zapłaty, którą 

ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić WYKONAWCY. 

 

c). ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA ustalają, że reklamacja wykonywana jest pod warunkiem zapłaty 

90% wartości dzieła. Pozostałe 10% ZAMAWIAJĄCY wstrzymuje do czasu wykonania pełnej zgodności 

dzieła z umową. 

 

14.W przypadku nie uiszczenia zapłaty za wykonanie dzieła (w tym opłat cmentarnych) w terminie jednego 

miesiąca od daty płatności określonej w umowie, WYKONAWCA ma prawo dokonać rozbiórki nagrobka, 

na co ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę. 

 

a). Rozbiórka nagrobka będzie poprzedzona skierowaniem do ZAMAWIAJĄCEGO ostatecznego wezwania 

do uiszczenia zapłaty z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do 

zapłaty, WYKONAWCA przystąpi do rozbiórki nagrobka. 

 

b). Jeżeli rozliczenie finansowe nastąpiło częściowo to WYKONAWCA jest uprawniony do dokonania 

rozbiórki proporcjonalnie do wniesionej zapłaty. 

 

c). Koszt ponownego zamontowania zdemontowanych elementów pokrywa ZAMAWIAJĄCY.  

 

d). W przypadku nie wykonania dzieła w terminie przez WYKONAWCĘ lub nie wniesienia w terminie 

wynagrodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, stronom przysługują ustawowe odsetki karne. 

 

15. Do chwili całkowitej zapłaty za wykonane dzieło pozostaje ono własnością WYKONAWCY. 

 

16. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, z których po jednym 

otrzymują ZAMAWIAJĄCY, WYKONAWCA i przedstawiciel handlowy. 

 

17. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 

 

 

   

 



TABLICA NAPISOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKRYWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykonawca:                     Zamawiający:  

 

…………..……….               …………………….. 

 
 

 
KAMIENIARSTWO WROCŁAW 

ul. Wrocławska 56 

55-010 Żerniki Wrocławskie 

tel: +48 795 472 648 

www.kamieniarstwo.org 

email: biuro@kamieniarstwo.org 

LEGENDA: 

 

F – duża faza 2,5cm 

Ć – ćwierćwałek 

P – półwałek 

 

http://www.kamieniarstwo.org/
http://www.kamieniarstwo.org/
mailto:biuro@kamieniarstwo.org

