
Umowa o dzieło…../2016

zawarta w dniu ………………. 2016 roku  pomiędzy

Panią Izabelą Bochińską –dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii
Nałkowskiej w Wołominie ul. Wileńska 32 zwaną Zamawiającym

a Panem ………………………zamieszkałym……………………………………………….
PESEL…………………………..NIP…………………………………..
zwanym w treści umowy Wykonawcą

Ze względu na wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 
30 000 euro do niniejszej umowy nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907)

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się przygotować do publikacji w „Roczniku Wołomińskim tom XII”
następujące artykuły, zwane dalej „dziełami”, pod roboczymi tytułami:
1. „ 

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieł w nieprzekraczającym terminie do dnia
…………………….

§ 3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji ostatecznej wersji dzieł.

§ 4

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 
innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 5

1. Wykonawcy za wykonanie dzieł przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……. zł 
brutto ( słownie:…..).

2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę 
prawidłowo wystawionego rachunku do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Zofii Nałkowskiej w Wołominie, na konto nr:…………………….

3. Wykonawca otrzyma 4 egzemplarze publikacji „Rocznik Wołomiński tom XII”.             

                                                              
                                                              



§ 6
1. Dzieła będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.
zm.).

2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać nieograniczone jakimikolwiek 
prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do dzieł wraz z prawem 
zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego do tych dzieł.

3. Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieł, w zakresie 
nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich.

4. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 3, obejmuje prawo do korzystania i 
rozporządzania dziełami, w tym prawo do wynagrodzenia za korzystanie z dzieł, 
bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych ( w kraju i za granicą), we 
wszystkich formach eksploatacji audiowizualnej i poza audiowizualnej oraz na 
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, a w 
szczególności:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką ( w jakimkolwiek systemie, formacie i na 

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 
taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką ( w jakimkolwiek systemie, formacie i 
na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 
taśmie magnetycznej, cyfrowo;

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub 
multimedialnej, do baz danych;

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do  
dzieł lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym (m.in. udostępniania w Internecie, w ramach dowolnych stron 
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych, w szczególności 
video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, 
streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach 
dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek 
systemów i urządzeń ( m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, 
komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z 
wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za 
pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych).

5. Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z dzieł przez osoby 
trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie 
prawa majątkowe do dzieł, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego do dzieł, na osoby trzecie.

6. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, iż nie będzie wnosił 
przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z dzieł.

§ 7

W przypadku niedotrzymania terminu wykonania dzieł, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wcześniejszego rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości 
umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość 
kary umownej, Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia za zasadach ogólnych.



§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu  cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca                                                                                     Zamawiający

……………………………                                                        …………………………….. 


