UMOWA O DZIEŁO
wraz z przeniesieniem praw autorskich

Umowa zawarta w dniu  r., w, pomi dzy:

.......
(oznaczenie strony zlecaj cej wykonanie dzieła)

zwanym dalej Zamawiaj cym,
a
....
...........
(oznaczenie strony przyjmuj cej zlecenie wykonania dzieła)

zwanym dalej Wykonawc
o nast puj cej tre ci:
§1
Zamawiaj cy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowi zuje si wykona dzieło
polegaj ce na:
....
...........
(opis zlecanego dzieła)

§2
(fakultatywne)
1. Wykonawca o wiadcza, i posiada wiedz , kwalifikacje i umiej tno ci niezb dne dla
wykonania dzieła.

2. Wykonawca o wiadcza, e wykona dzieło w sposób staranny, sumienny i prawidłowy,
zgodnie ze specyfik dzieła oraz informacjami i wytycznymi ze strony Zamawiaj cego lub
podmiotu trzeciego, na którego rzecz dzieło jest wykonywane.

3. Wykonawca o wiadcza, e dzieło b dzie wynikiem jego oryginalnej twórczo ci i nie
b dzie narusza praw osób trzecich, w szczególno ci praw autorskich oraz dóbr osobistych,
jak równie , i osobiste i maj tkowe prawa autorskie do dzieła nie s ograniczone
jakimikolwiek prawami osób trzecich. Wykonawca o wiadcza ponadto, e dzieło nie było
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publicznie rozpowszechnione lub udost pnione za po rednictwem jakichkolwiek rodków
przekazu lub rozpowszechniania.
§3

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowo ci o wiadcze , o których mowa w § 2, lub te wad
prawnych dzieła, Zamawiaj cy b dzie uprawniony do odst pienia od umowy lub

dania

zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysoko ci ustawowej od dnia
zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W ka dym wypadku okre lonym w niniejszym
ust pie, Zamawiaj cy b dzie tak e uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w
pełnym zakresie.
2. Dzieło ma charakter indywidualny i jest przedmiotem prawa autorskiego.
§4
(fakultatywne)
1. Dla wykonania dzieła Zamawiaj cy zobowi zuje si

wyda

Wykonawcy w terminie

do dnia...................... nast puj ce materiały i narz dzia:
1)..........................................................................................................................................
2)..........................................................................................................................................
2. Wykonawca zobowi zany jest przedstawi

rozliczenie z otrzymanych materiałów i

narz dzi, a niezu yte zwróci Zamawiaj cemu w dniu wydania dzieła.
§4
Termin rozpocz cia dzieła strony ustaliły na dzie
dzie ............................................... .
§5
Wykonawca ma prawo powierzy

................................, a wykonania na

(fakultatywne)
wykonanie dzieła innej osobie, jednak e jest on

odpowiedzialny wobec Zamawiaj cego za jej działania, jak za własne.

§6
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysoko ci...................... zł
(słownie: ................................................................... złotych).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne b dzie w terminie 14 dni od dnia przyj cia dzieła przez
Zamawiaj cego bez zastrze e . Wynagrodzenie płatne b dzie na podstawie prawidłowo
wystawionego i dostarczonego Zamawiaj cemu rachunku, przelewem na konto wskazane w
rachunku.
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§7
(fakultatywne)
1. W przypadku jakichkolwiek opó nie w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci
Zamawiaj cemu kar umown w wysoko ci.............................. zł.
2. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiaj cy mo e odst pi

od umowy bez

konieczno ci wyznaczania dodatkowego terminu.
§8
(przeniesienie praw autorskich)
Wykonawca zobowi zuje si

przenie

na Zamawiaj cego cało

praw autorskich do

dzieła, bez adnych ogranicze czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili
zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.

Wykonawca upowa nia równie Zamawiaj cego do rozporz dzania oraz korzystania z
utworów stanowi cych opracowanie dzieła, w zakresie wskazanym w ust. 1 powy ej.
Wskazane upowa nienie mo e by

przenoszone na osoby trzecie bez konieczno ci

uzyskiwania odr bnej zgody.

Przej cie praw autorskich do dzieła nast pi z momentem przekazania Dzieła
Zamawiaj cemu.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow b d miały zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane b d
powszechny wła ciwy ze wzgl du na siedzib Zamawiaj cego.

przez s d

3. Zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
§ 10
Umow sporz dzono w .......... jednobrzmi cych egzemplarzach, po ............ dla ka dej ze
stron.

............................................
Zamawiaj cy


Wykonawca
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