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Umowa zlecenia 

(MODYFIKACJA Z DNIA 15.09.2020 R.) 

 

zawarta w dniu ……………………… w …………….., pomiędzy: 

 

………………………………. z siedzibą w ………………….., ul. ………………………, 

…………………., NIP: ………….., REGON: ………………, KRS ……………., 

reprezentowanym przez:  

…………………………. -, 

 

zwanym dalej "Zamawiającym” 

 

a  

 

………………………………. z siedzibą w ………………….., ul. ………………………, 

…………………., NIP: ………….., REGON: ………………, KRS ……………., 

 

reprezentowanym przez: ……………………… 

 

zwanymi dalej "Wykonawcą” 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane z 

współkoordynowaniem działań w ramach projektu LIFEproETV mającego na celu 

promocję i upowszechnianie Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych EU 

ETV w Europie.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:  

2.2.1. działania kierownicze związane z pełnieniem roli asystenta koordynatora projektu; 

2.2.2. identyfikację i analizę systemów VES (voluntary environmental scheme) w UE i 

poza UE;  

2.2.3. identyfikację i analizę polityk innowacyjnych istotnych dla EU ETV ; 

2.2.4. opracowanie i przeprowadzenie webinariów szkoleniowych z zakresu  EU ETV; 

2.2.5. opracowanie i poprowadzenie badań ankietowych na temat przeszkód i czynników 

wpływających na uznanie i akceptację EU ETV oraz analiza uzyskanych danych; 

2.2.6. opracowanie metodologii oceny wpływu  programu EU ETV na środowisko, ocena 

wpływu pilotażowego programu EU ETV na środowisko, opracowanie metodologii 

wyznaczania kluczowych wskaźników efektywności środowiskowej projektu (KPI) oraz 

ich zdefiniowanie; 

2.2.7. monitorowanie oddziaływania projektu -  gromadzenie danych, koordynacja pracy;  

2.2.8. opracowanie planu powielania i przenoszenia oraz planu po zakończeniu realizacji 

projektu (After-LIFE Plan); 

2.2.9. przygotowanie sprawozdania po zakończeniu realizacji projektu. 
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3. Bieżący zakres prac Wykonawcy w danym miesiącu ustalany będzie z koordynatorem 

projektu LIFEproETV.  

 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę określoną w § 1 w terminie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 31.12.2022 r. 

 

§ 3. 

Za wykonanie całości pracy określonej w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego 

całości autorskich praw majątkowych, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

stanowiącej iloczyn liczby roboczogodzin faktycznie wykonanej i zarejestrowanej pracy oraz 

stawki za godzinę wynoszącej …………….. zł brutto, do maksymalnej wysokości za cały 

okres obowiązywania umowy nie przekraczającej kwoty 125 005,10 124 784,00 zł brutto 

słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy i pięć złotych 10/100 groszy sto dwadzieścia cztery 

tysiące i siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100 groszy, płatne comiesięcznie z dołu w 

oparciu o zestawienie wykonanych w danym miesiącu czynności (liczba roboczogodzin x 

stawka ……. zł brutto za 1 godzinę), na  podstawie wystawionej w ostatnim dniu miesiąca 

faktury z zestawieniem czynności i czasu ich trwania. Należność za wykonaną pracę 

Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej 

po dokonaniu odbioru wykonanej pracy przez Zamawiającego, na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ……………………………. 

 

§ 4. 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość 

autorskich praw majątkowych do rezultatów prac wykonanych w ramach niniejszej 

umowy o cechach utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w 

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 

szczególności  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Zamawiający jest uprawniony do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego do przedmiotu umowy bez zgody Wykonawcy. 

3. Wykonawca realizując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże 

Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

4. Wykonawcy ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

dotyczące realizacji umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 
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przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). 

5. Przedmiot umowy i rezultat pracy określonej w § 1 objęty jest tajemnicą przedsiębiorstw 

obu stron umowy. Wykonawca zobowiązuje się przedsięwziąć środki techniczne 

uniemożliwiające dostęp osób trzecich do treści stanowiących rezultat pracy określonej 

w § 1. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wynikłej z winy Wykonawcy – 

w wysokości 0,1 % (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto za każdy 

dzień zwłoki, 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1 % 

(słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin usunięcia wad  

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar 

umownych. 

 

§ 6. 

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli i koordynatorów w zakresie realizowanych 

obowiązków umownych:  

Ze strony Zamawiającego: ………………………….. 

Ze strony Wykonawcy: ……………………………….. 

 

§ 7. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania niektórych prac związanych z wykonaniem 

umowy innej osobie. 

 

§ 8. 

Zmiany i uzupełnienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

 

§ 9. 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy rozpoznane będą 

przez właściwy rzeczowo sąd w …………………….. 

 

§ 10. 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

  

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


