ZAŁĄCZNIK NR 6 – DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W ZADANIU WZOROWE ŚLĄSKIE

UMOWA O DZIEŁO nr
zawarta w dniu .............................. roku w .................................. pomiędzy:
………………………………………………………………………..……….................................................................................................. (nazwa firmy)
NIP: ............................................................................................ REGON: .....................................................................................
miasto: ....................................................................................... kod pocztowy: ...........................................................................
ulica: ........................................................................................... nr: ...............................................................................................
reprezentowanym przez: .........................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
nazwisko: ................................................................................... imiona: .......................................................................................
imię ojca: .................................................................................... imię matki: .................................................................................
data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................................................................................
PESEL: …….………....…….........................................................…….. NIP: ……..…........................................…………..................……........
ulica: ………....................………………………….........…........................ nr: ....................……........................................…..........………...……
kod pocztowy: .......................................................................... miejscowość: .............................................................................
województwo: ...................................................................................................................................................................................
dane Urzędu Skarbowego: …………………………………………………….……..................................................................………................……….
bank: .......................................................................................... numer konta: .............................................................................
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło: …………………………..…………………………..........................
...........................……............................................................................................................................................…… (specyfikacja).
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonania umowy.
Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji umowy będzie współpracował z Zamawiającym, w tym uczestniczył
w ramach spotkań roboczych, informował o stanie realizacji dzieła oraz uzgadniał z przedstawicielem Zamawiającego
poszczególne etapy projektowe, biorąc pod uwagę przekazywane mu informacje. Informacje, będą przekazywane na
piśmie. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą oraz zatwierdzania etapów projektowych jest……………………………
…..............................................……...........................
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizację części lub całości dzieła innym osobom oraz
podmiotom.

4. Wykonawca zapewnia, że stworzone dzieło będzie mieć charakter oryginalny i zostanie stworzone z poszanowaniem
praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

§2
Klauzula poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących Zamawiającego,
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w czasie realizacji niniejszej umowy,
a w szczególności: informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i handlowych Zamawiającego.
2. Wykonawca nie będzie bez wyraźnej zgody Zamawiającego informował o treści i zakresie niniejszej umowy.

§3
Odstąpienie od umowy
1. Strony ustalają jako datę rozpoczęcia wykonania dzieła na dzień.......................................................
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dzieła Zamawiającemu niezwłocznie po ukończeniu, nie później jednak
niż do dnia ….................................... w formie ......................................................................................................(specyfikacja).
3. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dzieła w w/w terminie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin
…..............................……, z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku jego bezskutecznego upływu.

§4
Przyjęcie dzieła
1. Zamawiający jest zobowiązany oświadczyć pisemnie w terminie 5 (pięciu) dni od dostarczenia przez Wykonawcę
dzieła o przyjęciu lub nieprzyjęciu dzieła bądź uzależnieniu przyjęcia od usunięcia usterek w wyznaczonym terminie.
2. Odbiór dzieła potwierdzony jest protokołem odbioru dzieła, stanowiący załącznik do umowy. Protokół odbioru
sporządzony jest w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§5
Licencja
1. Z dniem przyjęcia dzieła przez Zamawiającego Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieoznaczony wyłącznej
licencji do rozporządzania i korzystania z dzieła, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, bez ograniczeń
terytorialnych na korzystanie z dzieła w całości na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) wprowadzania dzieła do pamięci komputera i utrwalania dzieła w pamięci komputera, w tym spełniających funkcje
serwerów,
b) zwielokrotnienia dzieła wszelkimi znanymi technikami produkcyjnymi, wytwarzania egzemplarza dzieła, w tym
cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w każdym znanym w dacie podpisania umowy nośniku,
c) rozpowszechniania oryginału dzieła lub egzemplarza, na którym dzieło utrwalono, w szczególności poprzez
wprowadzanie do obrotu, także najem, użyczenie oryginału lub egzemplarza,
d) rozpowszechniania dzieła w inny sposób niż powyżej, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, a także udostępniania dzieła za pośrednictwem sieci multimedialnych, Internet, on-line w ramach
komunikacji na życzenie, w taki sposób by każdy mógł mieć do dzieła czy jego fragmentu dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
2. Zamawiający zobowiązuje się do rozpowszechnienia dzieła w ciągu .................. lat od przyjęcia dzieła.

§6
Wynagrodzenie
1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu z realizacji niniejszej umowy, obejmujące stworzenie i dostarczenie dzieła, a także
udzielenie Zamawiającemu licencji w zakresie niniejszej umowy oraz nadzór autorski, wynosi ......................... PLN
(słownie: ............................. PLN).
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od przyjęcia dzieła i doręczenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

§7
Prawo pierwokupu
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo pierwokupu w stosunku do egzemplarza
dzieła na wypadek, gdyby Wykonawca miał sprzedać egzemplarz osobie trzeciej.
2. Wykonanie prawa pierwokupu nastąpi poprzez oświadczenie złożone Wykonawcy. Oświadczenie o wykonaniu prawa
pierwokupu winno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią celem
umożliwienia mu skorzystania z prawa pierwokupu.
4. Zamawiający może wykonać prawo pierwokupu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży.

§8
Inne Postanowienia
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim oraz
prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i każdego
z Wykonawców.

………………………………………........................
		
Zamawiający						

………………………………………........................
Wykonawca

PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA
dzieła określonego w §1 umowy z dnia ………………………….......……. zawartej pomiędzy:
………………………………………………………………………..……….................................................................................................. (nazwa firmy)
NIP: ............................................................................................ REGON: .....................................................................................
miasto: ....................................................................................... kod pocztowy: ...........................................................................
ulica: ........................................................................................... nr: ...............................................................................................
reprezentowanym przez: .........................................................
a
nazwisko: ................................................................................... imiona: .......................................................................................
imię ojca: .................................................................................... imię matki: .................................................................................
data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................................................................................
PESEL: …….………....…….........................................................…….. NIP: ……..…........................................…………..................……........
ulica: ………....................………………………….........…........................ nr: ....................……........................................…..........………...……
kod pocztowy: .......................................................................... miejscowość: .............................................................................
województwo: ...................................................................................................................................................................................
o wykonanie dzieła określonego w §1 powyższej umowy.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w dniu ……….............……………… otrzymał od Wykonawcy dzieło określone w §1
w/w umowy oraz, że odebrał je bez uwag i zastrzeżeń.

………………………………………........................
		
Zamawiający						

………………………………………........................
Wykonawca

