UMOWA O DZIEŁO nr................................

Zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w dniu …………………………………..w Katowicach pomiędzy
Uniwersytetem Śląskim zwanym dalej „Uczelnią” reprezentowanym przez:
_________________________________________________________________________________________________________________________
a Panem/Panią ______________________________________________________________________________________________________
Nr komputerowy ____________________, nr PESEL ________________________________, NIP _____________________________,
adres zamieszkania __________________________________________________________________________________________________,
Urząd Skarbowy _____________________________________________________________________________________________________,
zwanym dalej „ Wykonawcą”

§ 1 1. Uczelnia zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporządzenie opinii wydawniczej
(zwanej dalej „opinią”) dzieła naukowego pod tytułem:
_________________________________________________________________________________________________________________
autorstwa: ____________________________________________________________________________________________________
o obj. ok. ____________ ark. aut.
2. Opinia jest utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§2

Opinia powinna być sporządzona w postaci maszynopisu/wydruku komputerowego w 3 jedno‐
stronnie pisanych egzemplarzach i zawierać wyczerpujące odpowiedzi w następujących kwe‐
stiach:
1. Ogólny pogląd o treści i układzie opiniowanej pracy (ocena z punktu widzenia merytorycznego).
2. Dokładne wskazówki i sformułowania w zakresie koniecznych zmian merytorycznych oraz roz‐
szerzeń i skreśleń, których powinien dokonać autor.
3. Stwierdzenie, czy poziom pracy odpowiada jej przeznaczeniu, jeśli zaś nie odpowiada − zapropo‐
nowanie potrzebnych zmian i uzupełnień.
4. W razie przekroczenia przez autora objętości umownej pracy o ok. ____________ ark. aut. − wskaza‐
nie ustępów tekstu, które bez uszczerbku dla całości pracy mogą być pominięte.

§ 3. 1. Strony umowy postanawiają, iż przedmiot umowy określony w § 1 r ealizowany będzie na na‐
stępujących warunkach:
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie osobiście.
3. Uczelnia zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania regresowego
w przypadku zaspokojenia roszczeń osób trzecich, spowodowanych przedmiotem umowy.
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§ 4. 1. Określone w § 1 dzieło w formie _______________________________________ Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego doręczy Wykonawcy w terminie: do dnia _________________________.
2. Opinia będąca przedmiotem umowy zostanie przez Wykonawcę doręczona Wydawnictwu Uni‐
wersytetu Śląskiego w terminie, do dnia: ________________________________.
§ 5.

Uczelnia odbierze od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 za po‐
twierdzeniem odbioru.

§ 6. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Uczelnia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
______________________ zł (słownie __________________________________________________________________________),
tj. _________________ zł za 1 ark. aut.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie:
na bankowy rachunek oszczędnościowo‐rozliczeniowy (konto) nr: _______________________,
3. Podstawą zapłaty będzie rachunek Wykonawcy, zatwierdzony przez _________________________________.
§ 7. 1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości _________________ wynagro‐
dzenia umownego określonego w § 6 ust. 1.
b) Uczelnia może odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres ________ dni.
2. Uczelni przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną .
§ 8. 1. Jeżeli wskutek wskazań Wykonawcy zajdzie konieczność poczynienia poważniejszych zmian
w opiniowanym dziele naukowym, to Wykonawca będzie zobowiązany do powtórnej oceny po‐
prawionego dzieła w celu ustalenia, czy Jego wskazania zostały uwzględnione przez autora.
2. Wykonawca przedstawi powtórną ocenę Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego w terminie,
do dnia ________________, za dodatkowym wynagrodzeniem w kwocie _______________________ zł
(słownie __________________________________________________________________________________________________),
tj. ___________ zł za 1 ark. aut.
§ 9.

W przypadku przyjęcia zamawianej opinii przez Wydawnictwo na karcie redakcyjnej książki
zostanie wydrukowane nazwisko Wykonawcy.

§ 10.

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie , wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygo‐
rem nieważności i są skuteczne po podpisaniu go przez obie strony.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 12.

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy
powszechne z siedzibą w Katowicach.

§ 13.

Umowa jest sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , z których 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egz. Uczelnia (w tym jeden egz. Kwestura Uniwersytetu Śląskiego).
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§ 14.

Do niniejszej umowy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) nie stosuje się (art. 4 pkt 8).

WYKONAWCA

UCZELNIA

______________________________________

_________________________________

Potwierdzam środki finansowe

________________________
KWESTOR

*) Niepotrzebne skreślić.

Obiekt dekretacji rzeczywistej: nr MPK ____________________ Ob. dekr. stat. nr zlecenia _________________________

_________________
podpis
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