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UMOWA O DZIEŁO NR …………….. 
 
zawarta w dniu …………… w(e) Wrocławiu 
  
na podstawie zamówienia z wolnej ręki nr ………… przeprowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy 
Prawo  zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) 
 
pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu  
przy ul. Komandorskiej 118/120, w którego imieniu i na rzecz działa – na podstawie pełnomocnictwa nr 
……………………. 
 

…………………… 
  
zwany w treści umowy Zamawiającym, 
A 

 
imię i nazwisko 

 
miejsce zamieszkania 

 
seria i nr dokumentu tożsamości 

 
zwanym/zwaną* w treści umowy Wykonawcą. 

 
§ 1 

1. Wykonawca, jako Opiekun Przedmiotu zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego dzieła 
będącego/niebędącego* przedmiotem praw autorskich lub praw pokrewnych w postaci: 

 

 
2. Wykonawca, jako Opiekun Przedmiotu odpowiada za realizację powierzonego dzieła za cały zespół, 

w skład którego, oprócz Opiekuna Przedmiotu, wchodzą: 
1) ……………… (kwota: ………………); 
2) …………….... (kwota: ………………); 
3) ……………… (kwota: ………………); 
4) ……………… (kwota: ………………); 
x)    ……………… (kwota: ………………). 

 
3. Wykonawca, na podstawie udzielonego mu w trakcie negocjacji upoważnienia, podpisuje niniejszą 

Umowę w imieniu wszystkich członków zespołu realizującego dzieło. 
                                                                                       

§ 2 
1. Strony mogą określić w załączniku do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

szczegółowe zasady wykonywania dzieła, o którym mowa w § 1.  
2. Strony nie mogą powoływać się na warunki umowy ustalone ustnie. 



 
 

§ 3 
Wykonawca użyje do wykonania dzieła materiałów i narzędzi należących do Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Rozpoczęcie wykonywania dzieła nastąpi nie później niż dnia ………… 
2. Dzieło ma być wykonane do dnia …………… 
3. Odbiór dzieła nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę.  

 
§ 5 

1. Za wykonanie dzieła, określonego w § 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wraz z 
zespołem 

wynagrodzenie w kwocie ……………… zł brutto 
 
(słownie: …………………….. zł brutto) 
2. Kwota wynagrodzenia podana jest wraz z należnościami o charakterze publicznoprawnym, w 

szczególności podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie 
społeczne. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w najbliższym terminie rozliczania przez Zamawiającego wynagrodzeń 
z  tytułu umów o dzieło, przypadającym po chwili przedłożenia rachunku przez Opiekuna przedmiotu 
oraz przez członka zespołu i zatwierdzeniu go przez Opiekuna Przedmiotu i stwierdzeniu przez 
Zamawiającego należytego wykonania dzieła. 

4. Zapłata uważana jest za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
na podstawie polecenia przelewu. 

 
§ 6 

Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania dzieła osobom innym, niż 
wymienione §1 ust. 2, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku uzyskania przez Wykonawcę złej oceny w 
ankiecie przeprowadzonej wśród uczestników szkolenia, a także w innej sytuacji, w której środki 
publiczne będące w dyspozycji Zamawiającego, w wyniku wykonania umowy zostałyby wykorzystane 
w sposób niewłaściwy. 

2. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca otrzyma wyłącznie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie za tę część umowy może 
ulec stosownemu zmniejszeniu, jeżeli Wykonawca nie wykonał ciążących na nim obowiązków lub 
wykonał je w sposób nienależyty lub niedbały.  

 
§ 8 

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

1. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją postanowień 
niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. 

2. W razie braku możliwości porozumienia się Stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór poddany 



zostanie  rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
Wszelkie dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia niniejszej umowy znajdują się w Oświadczeniu do 
celów podatkowo - ubezpieczeniowych, które stanowi jej integralną część. 

 
§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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