UMOWA O DZIEŁO
bez praw autorskich

zawarta w dniu ............................................. w ...................................................................
pomiędzy:
UNIWERSYTETEM RZESZOWSKIM z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Al. Rejtana 16 C 35 – 959 Rzeszów, ,
reprezentowanym przez:
................................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy ZA M AWIAJ Ą CYM ,
a
.................................................................................. , zamieszkałym(ą) .............................................
...................................................................................................................................................................posiadając
ym NR PESEL/NIP *……………. ...................................................... , zwanym(ą) w treści umowy
WYK O N AW CĄ.
§ 1.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego dzieła: .........................................................
...............................................................................................................................................................
§ 2.

1. Do wykonania dzieła Wykonawca będzie korzystał z aparatury, urządzeń, narzędzi i materiałów
Zamawiającego / własnych*, takich jak: ...........................................................................................

2. Po

zakończeniu dzieła Wykonawca zobowiązuje się rozliczyć z aparatury, urządzeń oraz
otrzymanych narzędzi i materiałów a także zobowiązuje się zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła,
najpóźniej do czasu odbioru dzieła przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w sposób należyty.
4. Przedmiot umowy o dzieło nie wchodzi w zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy
i będzie wykonywany poza obowiązującym wymiarem czasu pracy (dot. pracowników UR).
§ 3.

1. Rozpoczęcie wykonywania dzieła nastąpi w dniu ........................................................................ .
2. Termin zakończenia dzieła nastąpi do dnia .................................................................................... .
§ 4.

1. Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości
wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający odmawia odbioru dzieła, o czym
pisemnie powiadamia Wykonawcę.
§ 5.

1. Za wykonane dzieło Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości ...................................... zł brutto
słownie: ...................................................................................................................................................
jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia w ilości …………….. godzin
i stawki godzinowej w kwocie ………….. zł

2. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie wystawiony przez Wykonawcę rachunek

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 28 dni od daty przedłożenia rachunku w Dziale Finansowym,
na rachunek bankowy Wykonawcy:
.................................................................................................................................. .

4. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 potrącane będą składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
§ 6.
Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania dzieła.
§ 7.
W
przypadku zwłoki
w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara
umowna
w wysokości ……………% wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.
§8
1.W przypadku
zwłoki
Wykonawcy w realizacji dzieła o więcej niż 14 dni Zamawiający,
z zachowaniem uprawnień o których mowa w § 7 może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić
oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

2. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Spory powstałe
Zamawiającego.
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§ 11.
będzie

rozstrzygał

sąd

właściwy

miejscowo

dla

§12
Zleceniodawca informuje, iż Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Rejtana 16 C, 35 – 959 Rzeszów, a dane osobowe podane przez Zleceniobiorcę będą przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
§13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej Strony oraz
jeden egzemplarz (jako załącznik do rachunku) dla Działu Płac
Koszty Umowy obciążają (podać źródła finansowania umowy):
..................................................................................................................................................................................
Akceptuję pod względem
finansowym
................................................
(p o d p is Dy sp o n en ta Ś ro d kó w )
Wy ko na w ca

Za ma w ia j ą cy

................................................

................................................

*
Niepotrzebne skreślić

