Umowa o dzieło UD/../200..
zawarta w dniu …………... w ………………………….
pomiędzy:
…………………………………………
z siedzibą w ……………… przy ul. ……………………………
reprezentowany przez: ………………………………………….
NIP: …………………………
Zwanym dalej Zamawiającym,
a
Panem/ią
………………………………
Miejsce zameldowania: ………………………………………………………………..
Województwo: …………………………………………….
Gmina: …………………………………………….
Zamieszkałym/ą …………………………………………………………………...
legitymującym/ą się dowodem osobistym (seria i numer) ……………….
Urodzoną w ……………………………. Nr NIP ……………………...
Nr PESEL ………………………………
zwanym/ą w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie o następującej treści:
Par. 1
Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w
postaci:
1.
………………………………………….

Par. 2

1.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać dzieło do dnia (data)
……………………………..
2. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego
przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.
3. Przyjmujący zamówienie wykona zamówione dzieło z materiałów powierzonych przez
zamawiającego. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych
materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zuŜył do wykończenia dzieła, najpóźniej w
czasie przyjęcia dzieła, najpóźniej w dniu sporządzenia i podpisania protokołu zdawczoodbiorczego.
Par. 3
1. Przyjmujący przekaŜe dzieło w siedzibie firmy Zamawiającego. Odebranie dzieła nastąpi
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, sporządzonego wspólnie przez strony.
2. Zamawiającemu słuŜy prawo odstąpienia od umowy w przypadku wad prawnych. MoŜe
równieŜ odstąpić od umowy albo Ŝądać odpowiedniego obniŜenia przysługującemu
Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia, chyba Ŝe usterki są wynikiem okoliczności, za
które Twórca nie ponosi odpowiedzialności.
Par. 4
1. Przyjmujący zobowiązuje się do starannego wykonania dzieła. Przyjmujący oświadcza, Ŝe
wykona dzieło osobiście oraz Ŝe przysługiwać mu będą wyłączne prawa autorskie do całości
dzieła. Przyjmujący oświadcza równieŜ, Ŝe dzieło nie było ani nie będzie obciąŜone Ŝadnymi
prawami ani roszczeniami osób trzecich.
Par. 6
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienie
wynagrodzenia w wysokości ………………. netto zł
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi do dnia ………………………
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na konto nr: …………………………………………

4.W dniu przyjęcia dzieła przez Zamawiającego , Przyjmujący oświadcza o przeniesieniu
praw autorskich, praw majątkowych do dzieła na rzecz Zamawiającego.

Par. 7
1. W przypadku nie wykonania dzieła w terminie, Przyjmujący zamówienie zapłaci karę
umowną
Zamawiającemu w wysokości 1% wartości umownej dzieła za kaŜdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w
umowie Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania dzieła. W powyŜszym przypadku Przyjmujący zlecenie zapłaci karę
umowną w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia.
3. W obu przypadkach tj. w przypadku zwłoki jak teŜ odstąpienia od umowy Zamawiający
niezaleŜnie od kar umownych moŜe dochodzić od Przyjmującego zamówienie
odszkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej.
Par. 8
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być dokonane pod rygorem niewaŜności i za
obopólną zgodą umawiających się Stron.
Par. 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne
(Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm. )
Par. 10
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane przez
właściwy rzeczowo
Sąd w Warszawie
Par. 11
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla kaŜdej ze
stron.

Zamawiający

Przyjmujący

