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TYTUŁ XV"
UMOWA O DZIEŁO"
Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje
się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty
wynagrodzenia."
Art. 6271. Do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa
przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło,
będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością
gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o
sprzedaży konsumenckiej."
Art. 628. § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można
określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie
określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego
ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli
zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób
nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie
odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom
przyjmującego zamówienie."
§

2.

Przepisy

dotyczące

sprzedaży

według

cen

sztywnych,

maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio."

Art. 629. Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia
planowanych

prac

i

przewidywanych

kosztów

(wynagrodzenie

kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego
organu

państwowego

zmieniło

wysokość

cen

lub

stawek

obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze
stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia.
Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę
przed zmianą cen lub stawek."
Art. 630. § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność
przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac
planowanych

będących

podstawą

obliczenia

wynagrodzenia

kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący
zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego
wynagrodzenia.

Jeżeli

zestawienie

planowanych

prac

sporządził

przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia
tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł
przewidzieć konieczności prac dodatkowych."
§

2.

Przyjmujący

zamówienie

nie

może

żądać

podwyższenia

wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody
zamawiającego."
Art. 631. Gdyby w wypadkach przewidzianych w dwóch artykułach
poprzedzających
wynagrodzenia
odstąpić,

zaszła

konieczność

kosztorysowego,

powinien

jednak

znacznego

zamawiający

uczynić

to

podwyższenia

może

niezwłocznie

od

umowy

i

zapłacić

przyjmującemu

zamówienie

odpowiednią

część

umówionego

wynagrodzenia."
Art. 632. § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe,
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac."
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było
przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie
rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę."
Art. 633. Jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający,
przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz
złożyć rachunek i zwrócić niezużytą część."
Art. 634. Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się
do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności,
które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący
zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego."
Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub
wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał
je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem
terminu do wykonania dzieła."
Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób
wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni

termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający
może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze
wykonanie

dzieła

innej

osobie

na

koszt

i

niebezpieczeństwo

przyjmującego zamówienie."
§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie
odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie
żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła."
Art. 637. § 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich
usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie
odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może
odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów."
§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że
przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim,
zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli
wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący
zamówienie

nie

usunął

wad

w

terminie

wyznaczonym

przez

zamawiającego."
Art. 638. Jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do
rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy
sprzedaży."
Art. 639. Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo
niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je

wykonać,

lecz

doznał

przeszkody

z

przyczyn

dotyczących

zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć
to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania
dzieła."
Art. 640. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie
zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie
może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony
do odstąpienia od umowy."
Art. 641. § 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył."
§ 2. Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości
materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania
dzieła według jego wskazówek, przyjmujący zamówienie może żądać za
wykonaną pracę umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej
części, jeżeli uprzedził zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia
lub uszkodzenia dzieła."
Art. 642. § 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie
należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła."
§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało
obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą
spełnienia każdego ze świadczeń częściowych."
Art.

643.

Zamawiający

obowiązany

jest

odebrać

dzieło,

które

przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem."

Art. 644. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w
każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie.
Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co
przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła."
Art. 645. § 1. Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych
przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego
śmierci lub niezdolności do pracy."
§ 2. Jeżeli materiał był własnością przyjmującego zamówienie, a dzieło
częściowo wykonane przedstawia ze względu na zamierzony cel
umowy wartość dla zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego
spadkobierca może żądać, ażeby zamawiający odebrał materiał w stanie,
w jakim się znajduje, za zapłatą jego wartości oraz odpowiedniej części
wynagrodzenia."
Art. 646. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z
upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało
oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane."
TYTUŁ XVI"
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE"
Art. 647. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się
do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z
projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się
do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania

terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i
zapłaty umówionego wynagrodzenia."
Art. 6471. § 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647,
zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą),
strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał
osobiście lub za pomocą podwykonawców."
§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z
podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w
terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na
zawarcie umowy."
§

3.

Do

zawarcia

przez

podwykonawcę

umowy

z

dalszym

podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis §
2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio."
§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności."
§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca
ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę."
§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym
artykule, są nieważne."

Art. 648. § 1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona
pismem."
§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część
składową umowy."
§ 3. (uchylony)."
Art. 649. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się
wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową
umowy."
Art. 6491. § 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej
"gwarancją zapłaty", inwestor udziela wykonawcy (generalnemu
wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego
wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych."
§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a
także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie
inwestora."
§ 3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty
zabezpieczenia wierzytelności."
Art. 6492. § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani
ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od
inwestora gwarancji zapłaty."
§ 2. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem
wykonawcy

(generalnego

zapłaty jest bezskuteczne."

wykonawcy)

przedstawienia

gwarancji

Art. 6493. § 1. Wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych
może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do
wysokości

ewentualnego

roszczenia

z

tytułu

wynagrodzenia

wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do
wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora."
§ 2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu
gwarancji zapłaty do łącznej wysokości określonej w § 1."
Art. 6494. § 1. Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska
żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie
krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy
inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia."
§ 2. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu
robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora."
§ 3. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo
niewykonania robót

budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny

wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn
dotyczących inwestora. Jednakże w wypadku takim inwestor może
odliczyć to, co wykonawca (generalny wykonawca) oszczędził z
powodu niewykonania robót budowlanych."
Art. 6495. Przepisy art. 6491-6494 stosuje się do umów zawartych między
wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi wykonawcami
(podwykonawcami)."
Art. 650. (uchylony)."

Art. 651. Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren
budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego
wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą
przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora."
Art. 652. Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren
budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na
zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie."
Art. 653. (uchylony)."
Art. 654. W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor
obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty
częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części
wynagrodzenia."
Art. 655. Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu
wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn
lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek
inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub
jego

odpowiedniej

części,

jeżeli

uprzedził

inwestora

o

niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli
mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości
dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń."
Art. 656. § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z
rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania
przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do

rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia
inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje
się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło."
§ 2. (uchylony)."
Art. 657. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez wykonawcę lub
przez inwestora może być ograniczone lub wyłączone przez przepisy
szczególne."
Art. 658. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do umowy
o wykonanie remontu budynku lub budowli."

