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UMOWA O DZIEŁO NR ………………………………

Niniejsza umowa została zawarta dnia ……………………… roku w ......................... pomiędzy: 
….......................................................................................................................................................,
zwaną dalej Zamawiającym, 
a: 
Panią/Panem  …………………..
………………………………………………………………………..  zameldowaną/nym  pod
adresem: 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
o  numerze  PESEL
…………………………………………………………………………………………………………
…………  posługującą/cym  się  adresem
korespondencyjnym……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… zwaną/nym dalej
Wykonawcą,

§ 1.
1.1. Przedmiotem umowy o dzieło jest ….............................................................................................................................

  

§ 2.
2.1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie dzieła to: 
….................................................................................................................
2.2. Wynagrodzenie netto za wykonanie dzieło to:
…...............................................................................................................

§ 3.
3.1. Termin rozpoczęcia wykonania dzieła to: ……………………………… roku. Termin końcowy
na wykonanie dzieła to: …………………………… roku. 

§ 4.

§ 5.
5.1.  Przekazanie  dzieła  odbywa  się  poprzez  wysłanie  przez  Wykonawcę  utworu  na  adres
…...........................
5.2. Termin przekazania utworów lub ich fragmentów może być opóźniony wyłącznie za zgodą
Zamawiającego. 

§ 6.
6.1.  Wady  dzieła  są  usuwane  przez  Wykonawcę  nieodpłatnie  w  terminie  ustalonym  przez
Wykonawcę i Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić wady dzieła w trakcie realizacji i w
terminie do …............................dni od ukończenia utworu lub fragmentu utworu.
6.2. Wady dzieła określone w umowie to wady obniżające wartość utworu lub jego fragmentu: 

 błędy stylistyczne, językowe, gramatyczne, 
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 błędy  w  formatowaniu  tekstu  (jeżeli  wcześniej  Zamawiający  dostarczył  wytyczne
formatowania tekstu), 

 błędy merytoryczne (w tym błędy logiczne i błędy rzeczowe dotyczące treści utworów lub
fragmentów  utworów,  czyli  brak  zrozumienia  istoty  faktów,  wydarzeń,  zjawisk  oraz
związków  i  zależności  między  nimi,  niewłaściwe  użycie  pojęć,  określeń,  terminów,
definicji, nazwisk i nazw, a także ich błędny zapis, zniekształcenie cytatów, niezgodność
treści z tytułem utworu lub fragmentu utworu, rozdziału lub podrozdziału), 

 niepełne i/lub fałszywe przypisy, lub brak przypisów, 
 przekroczenie dopuszczalnych norm oryginalności tekstu,
 niespełnienie wymagań i ustaleń określonych w drodze korespondencji mailowej.

6.3. Wadami dzieła nie są: 
 rozszerzenia tekstu, 
 konieczność przebudowy lub przygotowania tekstu od nowa, jeżeli  Zamawiający zmienił

zaakceptowany wcześniej plan lub założenia badawcze utworu lub jego fragmentu, 
 błędy w formatowaniu tekstu (jeżeli Zamawiający nie dostarczył wytycznych formatowania

tekstu). 

§ 7.
7.1.  Wykonawca  oświadcza,  że  wszystkie  utwory  lub  fragmenty  utworów przygotowane  przez
niego zgodnie z umową o dzieło zostały przez niego wykonane osobiście i nie są one przedmiotem
roszczeń jakichkolwiek osób trzecich. 
7.2.  Wykonawca  przenosi  całość  praw  autorskich  majątkowych  do  utworów  lub  fragmentów
utworów określonych w par. 1. Wynagrodzenie wypłacone zgodnie z par. 2 i 4 zaspokaja wszelkie
roszczenia  Wykonawcy  z  tytułu  praw  autorskich  majątkowych.  7.3.  Zamawiający  poprzez
wypłacenie  wynagrodzenia  zgodnie  z  par.  2  i  4  zyskuje  nieograniczone  ilościowo,  czasowo  i
geograficznie prawa do wprowadzania utworu/ów do obrotu, zwielokrotniania, wydruku, zapisu i
przechowywania na dostępnych nośnikach.
7.4.  Wykonawca  powstrzymuje  się  od  wykonywania  swoich  praw  autorskich  osobistych  do
wszystkich utworów lub fragmentów utworów przygotowanych zgodnie z umową o dzieło.

§ 8.
8.1.  Wykonawca odpowiada za terminową realizację  wszystkich  utworów, lub ich fragmentów,
oraz zgodnie z par. 5 i 6 Umowy.  
8.2. Strony Umowy odpowiadają za bieżącą, oraz płynną komunikację mailową oraz telefoniczną. 
8.3.  Strony  Umowy  odpowiadają  wzajemnie  w  stosunku  do  siebie  za  utracone  przychody,
wyrządzone szkody i poniesione straty w wysokości rzeczywiście poniesionej i udowodnionej na
podstawie korespondencji i inne dowody, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a także Ustawy
o prawach autorskich, lub innych aktów prawnych odpowiednio tam, gdzie przepisy te będą miały
zastosowanie. 
8.4.  Obydwie  strony  mają  prawo  do  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym,  bez
uszczerbku dla prawa do wzajemnego dochodzenia roszczeń.

§ 9.
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
wykonania  dzieła  na mocy niniejszej  umowy,  oraz  rozliczenia  zaliczek  na podatek  dochodowy
przez Zamawiającego. 

§ 10.
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10.1. Roszczenia wynikające z niniejszej umowy mogą być dochodzone przez Zamawiającego i
Wykonawcę w drodze pozasądowej. Gdy droga pozasądowa zostanie wyczerpana, roszczenia będą
dochodzone z pierwszeństwem elektronicznego postępowania upominawczego, a następnie przed
sądem  właściwym  dla  siedziby  Zamawiającego,  jeżeli  instancja  elektronicznego  postępowania
upominawczego zostanie wyczerpana.
10.2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpis Wykonawcy Podpis Zamawiającego
…............................... …......................................


