UMOWA O DZIEŁO
zawarta w dniu ______________ roku w _______________, pomiędzy:
_______________
zamieszkałym_____________________,
PESEL:
_____________________ NIP ____________, w dalszej części umowy zwanym
dalej „Zamawiającym”,
a
_______________
zamieszkałym_____________________,
PESEL:
_____________________ NIP ____________, w dalszej części umowy zwanym
dalej „Wykonawcą”,
zwane dalej łącznie „Stronami”.
§ 1 Przedmiot Umowy
Umowa określa prawa i obowiązki stron w przedmiocie stworzenia dzieła
____________________ zgodnie ze specyfikacją (Specyfikacja) stanowiącą
załącznik do Umowy.
§ 2 Warunki ogólne
1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje
niezbędne do należytego wykonania, dostarczenia i wdrożenia dzieła,
które wykona na podstawie niniejszej Umowy.
2. Wykonawca przy realizacji dzieła ma prawo korzystać z usług osób
trzecich. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania
osób trzecich, z których usług korzysta, jak za swoje własne.
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§ 3 Wynagrodzenie
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie_________________
Termin płatności wynosi ___ dni od daty odbioru dzieła.
Odbiór dzieła następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego
przez strony.
Wykonawca
uprawniony
jest
do
otrzymania
wynagrodzenia
wynikającego z umowy zawartej na podstawie Zamówienia, dopiero z
chwilą wykonania wszelkich zobowiązań, do których Wykonawca jest
zobligowany na jej podstawie.
W
przypadku
stwierdzenia
nienależytego
wykonania
dzieła,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą
wynagrodzenia dla Wykonawcy, do czasu usunięcia dostrzeżonych
nieprawidłowości.
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§ 4 Wykorzystanie dokumentu Umowy
i informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji Umowy
Wykonawca nie może ujawniać informacji zawartych w Umowie, , jak
również
informacji
uzyskanych
w
trakcie
realizacji
Umowy.
Udostępnianie informacji powinno być kontrolowane i ograniczone do
przypadków koniecznych wynikających z realizacji Umowy i określonych
w Umowie.
Dla potrzeb niniejszej Umowy za poufną informację uważa się wszelkie
informacje i dane uzyskane jakąkolwiek drogą i w jakiejkolwiek formie
również przed zawarciem niniejszej Umowy, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
ustawy
z
dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron zobowiązana została na
mocy przepisów prawa do przekazania informacji związanych z tą
umową - bez zbędnej zwłoki Strona ta powiadomi drugą Stronę o
okolicznościach, warunkach i zakresie przekazania informacji.
Strony zobowiązują się do zachowania poufności przez okres 3 lat po
ustaniu niniejszej umowy.
Wykonawca, w szczególności, zobowiązany jest przedsięwziąć
odpowiednie kroki, aby dostęp do poufnych informacji miały jedynie
osoby
bezpośrednio
zaangażowane
w
działania
na
rzecz
Zamawiającego po złożeniu stosownych oświadczeń o zachowaniu
poufności na piśmie pod rygorem nieważności.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy
działaniu na rzecz Zamawiającego, Wykonawca może ujawnić poufną
informację tylko w niezbędnym zakresie uzyskawszy uprzednio od niej
pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie o zachowaniu
poufności lub zawarłszy pisemną umowę o zachowaniu poufności, w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5 Zasady reprezentacji projektów na zewnątrz
1. Niniejsza Umowa, nie upoważnia Wykonawcy do dokonywania
jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu Zamawiającego.
2. W przypadku, w którym w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę
umowy, osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, wówczas Wykonawca
zobowiązuje się, na zasadzie art. 392 kc, zwolnić Zamawiającego z
obowiązku świadczenia z tego tytułu.
§ 6 Rozstrzyganie sporów
1.
W przypadku zaistnienia sporu będzie on poddany pod
rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
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§ 7 Kary umowne
W przypadku opóźnienia w realizacji terminu wykonania dzieła,
Zamawiający ma prawo:
a) żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości __ %
wynagrodzenia określonego w Zamówieniu za każdy dzień zwłoki,
nie więcej jednak niż 100 % tej kwoty, lub
b) rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (tj. odstąpić od umowy
bez konieczności wzywania Wykonawcy do jej wykonania w
dodatkowym terminie), z zachowaniem prawa do kar umownych, o
których mowa w lit. a, jeżeli zwłoka przekracza 30 dni.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących
poufności w wyniku nie dołożenia należytej staranności, Wykonawca
zobowiązany będzie na pisemne żądanie Zamawiającego do zapłaty
kary umownej w wysokości __________PLN (słownie złotych: _____) za
każdy przypadek naruszenia.
Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku szkody
przenoszącej wartość kar umownych.
Kary umowne z różnych tytułów podlegają sumowaniu.
§ 8 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy
odpowiednie zastosowanie znajdą właściwe przepisy, w tym przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim, ustawy o ochronie baz
danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Zmiany, rozwiązanie lub odstąpienie od niniejszej Umowy, bądź umowy
zawartej na podstawie Zamówienia, wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik do Umowy:
Specyfikacja zamówienia,

Zamawiający
Wykonawca
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