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To już kolejny eBook zawierający wzór umowy. Tym razem 

postanowiłem udostępnić Ci wzór umowy dostawy. 

Umowa dostawy wykorzystywana jest przy inwestycjach 

budowalnych. Od strony prawnej, aby mieć do czynienia z 

umową dostawy, dostawca musi być wytwórcą rzeczy.  

 

Historia wzoru tej umowy sięga roku 2010. Pamiętam, że 

przygotowywałem wtedy m.in. umowy na dostawę 

pospółki na budowę. Pospółka jest materiałem używanym w budownictwie. 

Może być stosowana np. przy budowie drogi.  

 

Pamiętam, że około tygodnia spędziłem analizując umowy na dostarczanie 

(dostawy) różnych materiałów budowlanych, które już posiadałem. Starałem się 

wyodrębnić te zapisy, które zapewnią najlepsze zabezpieczenie wykonania 

umowy dostawy. Kolejne godziny pracy zajęło także doprecyzowanie tych 

zapisów.  

Do opracowania niniejszego 

wzoru umowy przyczyniły się 

więc doświadczenia związane z 

przygotowywaniem umów na 

dostawy nie tylko pospółki, ale i 

innych kruszyw. Wykonawca 

zainteresowany terminowym 

wykonaniem robót 

budowlanych powinien zapewnić sobie sprawne dostarczanie materiału na 

budowę.  
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W ślad za przygotowanym dla Ciebie wzorem umowy o roboty budowlane 

oraz wzorem protokołu odbioru robót, niniejszy eBook jest uzupełnieniem 

pomocniczego vademecum skierowanego do uczestników procesu 

budowlanego i inwestycyjnego. 

 

Wzór opracowałem w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia zdobyte 

podczas tworzenia umów (m.in. dostawy, o roboty budowlane). Pracowałem na 

kontrakcie budowlanym jako prawnik. Opracowane zagadnienie poznałem 

również podczas udziału w odbiorze prac budowlanych. Miałem również 

bezpośrednią styczność z tzw. „budową”. 

 

Z efektu tych doświadczeń możesz skorzystać klikając na link poniżej. 

 

Wzór Umowy Dostawy. 

 

W przypadku gdybyś potrzebował skorzystać z pomocy prawnej np. w zakresie 

sporządzenia innej umowy, np.: o dzieło, umowy zlecenia, zaopiniowania 

umowy, możesz liczyć na rabat na moje usługi. 

 

W razie gdybyś miał jakieś pytania lub wątpliwości napisz do mnie bezpośrednio 

na e-mail: wojciech.kryczek@kryczek-kancelaria.eu lub pisz korzystając z 

bloga: umowarorobotybudowlane.pl.  
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