
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, numer referencyjny postępowania DK/13/2019 
Załącznik nr 6 

1 

 

K_UD/                 / 

 

UMOWA O DZIEŁO 

Nr III/DR/…/……./2019/… 
 

Zamawiający oświadcza, że realizuje na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt o nazwie „Rozwijanie, 

uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji 

INFODORADCA+” (umowa nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 z dnia 2018.06.01) współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  

W ramach Projektu opracowywane są m.in. przez ekspertów recenzje opisów informacji o zawodach na podstawie niniejszej 

umowy, zawartej w Radomiu w dniu:  ……………… r. pomiędzy: 

 

Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Radomiu (26-600),  

ul. K. Pułaskiego 6/10 KRS 0000043623 (ITeE – PIB), zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

 dr Krzysztofa Symelę – Kierownika Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej ITeE-PIB, 

 mgr Agnieszkę Grzybowską – Zastępcę Głównego Księgowego 

 

a   zam. w    PESEL   

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

Przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod firmą: ........................................................................... ........, z siedzibą ................, 

posiadającym nr NIP ............................ 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła (pracy): 

Opracowanie recenzji opisu pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie dla zawodu (nazwa i kod zawodu): 

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

 

2. Termin wykonania dzieła (pracy): do 5 dni roboczych od daty wysłania Recenzentowi pierwszej wersji projektu informacji o 

zawodzie. 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w kwocie brutto: ……………………. zł 

(słownie: …………………………………………) 

2. Potwierdzeniem należytego wykonania dzieła będzie protokół odbioru stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu umowy i podpisaniu protokołu odbioru dzieła i będzie płatne 14 dni po 

wystawieniu rachunku (lub faktury w przypadku firmy będącej Wykonawcą) w drodze przelewu na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

§ 3 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. Osobistego wykonania dzieła posługując się formularzem recenzji stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy (plik MS 

WORD), po wcześniejszym zapoznaniu się i analizie opisu pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie przekazanym 

Wykonawcy w wersji  elektronicznej (plik PDF). 

2. Zapoznania się, przed wykonaniem dzieła, z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi w 

publikacji „Podręcznik.  Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” (dostępny pod adresem: 

http://www.infodoradca.edu.pl/produkty.php). 
3. Przesłania do Zamawiającego opracowanego i podpisanego formularza recenzji w wersji elektronicznej (skan dokumentu) 

w terminie wykonania umowy (§ 1, pkt. 2) i papierowej w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zwarcia umowy. 

4. Stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego; 

5. Komunikowania się z członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i/lub na odległość), w tym z ekspertem 

metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu w kwestiach merytorycznych i problemowych wskazanych 

w recenzji, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

http://www.infodoradca.edu.pl/produkty.php
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§ 4 

1. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy, 

w szczególności takich których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. 

2. Dopóki dzieło nie zostało ukończone Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym lub dodatkowo 

dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.  

§ 5 

1. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy podlega opodatkowaniu, Zamawiający podatek ten pobiera przy wypłacie 

wynagrodzenia. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu, Wykonawca jest zobowiązany to 

udokumentować. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, które poniósł Zamawiający na skutek niepoinformowania 

lub błędnego poinformowania przez niego Zamawiającego o podstawie wymiaru składek społecznych. 

§ 6 

1. Wykonawca (autor) oświadcza, iż utwór, o którym mowa w §1, będzie oryginalny i nie będzie naruszać żadnych praw 

autorskich osób trzecich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U.2017.880 t.j. z późn.zm, dalej ”prawo autorskie”.) oraz że jego prawa autorskie do tego utworu nie będą ograniczone 

w zakresie objętym niniejszą umową.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego dzieła na polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 prawa autorskiego, w tym: utrwalania utworu w dowolnej technice, reprodukowania go 

(zwielokrotniania), rozpowszechniania zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzania do obrotu egzemplarzy 

zwielokrotnionego utworu, wprowadzania utworu do pamięci komputera i do sieci internet.  

3. W związku z treścią ust.1, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń, które mogą być zgłoszone do 

Zamawiającego z tytułu wykonania przez niego niniejszej umowy. 

4. Autorskie prawa majątkowe do utworu przejdą na Zamawiającego po odebraniu dzieła. Wykonawca oświadcza, że 

wynagrodzenie o którym mowa w §2 obejmuje wszystkie prawa autorskie będące przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu nieodwoływalnego upoważnienia do wykonywania osobistych praw 

autorskich w zakresie zgody na dokonywanie koniecznych zmian w odebranym dziele. Zamawiający ma prawo dokonania 

zmian utworu (dzieła) wynikających z uwarunkowań techniczno-redakcyjnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworu bez podania jego imienia i nazwiska jako autora dzieła. 

Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu poza sytuacjami 

uregulowanymi w niniejszej umowie. 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o prawach przysługujących instytucjom uprawnionym do kontroli 

prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności dostępu do pełnej informacji dotyczącej zasad realizacji Umowy, prawie 

wglądu do Umowy i uzyskiwania jej kopii w celach związanych z prawidłowością realizacji Projektu. 

2.  Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wypełnił wobec niego obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

§ 8 

1.  W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2.  Spory mogące wyniknąć z umowy będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach jednakowej treści, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

...........................................                         ...........................................
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Załącznik Nr 1 do Umowy 

   

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DZIEŁA 

Opracowanie recenzji opisu pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie dla zawodu:  

 

…………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i kod zawodu): 

 

Dotyczy: 

Przekazania dzieła dla Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego 

(Zamawiający) opracowanego w ramach projektu PO WER „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja 

informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”, zgodnie 

z umową Nr III/DR/…/……./2019/…, z dnia …… 2019 r.    

przez  

Panią/Pana ………………………………………………..…………………………………… (Wykonawca) 

 

W ramach realizacji zadań wynikających z Umowy Wykonawca przekazuje Zmawiającemu:  

1. Wydrukowany (jeden egzemplarz) i podpisany wypełniony formularz „Recenzja pierwszej wersji 

projektu informacji o zawodzie ………………………………………………………..”,  opracowany zgodnie 

z udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego pliku  MS Word. 

2. Skan (w pliku PDF) dokumentu w wersji papierowej wymienionego w  pkt.1. 

Zamawiający oświadcza, że otrzymane dzieło zostało wykonane w sposób należyty, zgodnie z 

postanowieniami umowy  Nr III/DR/…/……./2019/…, z dnia …… 2019 r.    

Niniejszy protokół stanowi podstawę do otrzymania wynagrodzenia wynikającego  

z umowy Nr III/DR/…/……./2019/…, z dnia …… 2019 r.    

 

Miejsce i data: ………………………………… 
 

 

Wykonawca                                                                                            Zamawiający 
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 Miejscowość:            ………….………….,  dnia  ………………. 

     Nazwisko i imię wystawiającego. 

 

 
            Nazwa i adres zakładu pracy 

 

RACHUNEK 
dla Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego 

1. Za wykonaną pracę wg umowy z dnia   ……….. 2018 r. Nr III/DR/……/……./2019/…….,            tj.:  

Opracowanie recenzji pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie dla zawodu (nazwa i kod zawodu):  

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

 

 

 

 2. Wynagrodzenie zł:     ,   
 

słownie złotych:   

 

podpis wystawiającego 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Sprawdzono pod względem 

merytorycznym 

 Stwierdzam wykonanie i przyjęcie  

prac zgodnie z  umową 

 

 

 

podpis  podpis 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Oświadczenie podatkowe Wykonawcy 

Nazwisko  
 

Imiona: 1.  2  
 

Imię ojca .  Imię matki  
 

Miejsce urodzenia   data urodzenia  
 

              lub                 

Nr PESEL (Nr ewid. w dowodzie osobistym)    Nr identyfikacji podatkowej NIP 
 

Miejsce zamieszkania: Gmina/Dzielnica  
 

Ulica  nr domu  nr mieszkania   
 

 Kod pocztowy       Miejscowość   
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Adres Urzędu Skarbowego:  
 

Stwierdzam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem rzeczywistym i oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność 

karna za podanie danych niezgodnych z prawdą. 

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

podpis wystawiającego 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Wynagrodzenie proszę 

przekazać na wskazany poniżej  rachunek banku 

nr rachunku: 

 

…………………………………………………………….. 

Wyliczenie podatku: kwota brutto 

koszty uzyskania  

dochód  podatek  

do wypłaty zł  

(słownie zł)  

 


