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(nr kolejny u1110wy/nrjednostki/rok)

W dniu ................

(contract ntlmber/unit number/year)

w Warszawie, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z

On..............

in Warsaw, betweenthe Universiq of Warsaw seated in Warsaw:

siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej
Zamó'iviającym, reprezentowanym przez:

ul. Krako'boskie Przedmieście 26/28, hereinaRer reftrred to as the Contracting

a

and

Pai'ty, representedby

(linię, nazwisko i adres)

(full name and address)

z'lvanym dam Wykonavt'cą, została zawarta umowa o następującej treści:

hereinaRerreHerredto asthe Contractor, the following contract was concluded

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się napisaćutwór naukowy

The Contracting Party shall commissionand the Contractor shall write a
scientiHicwork

(rodzaj)

(type)

pt:

entitled

zwany dam dziełem.

hereinafter referred to as the Work

l
2.
3.

Wykona'tvca oświadcza, że ma kwaliHikaqe wystarczające do wykonania
dzieła i nie będzie naruszał praw osób trzecich.

The Contractor hereby declares that s/he possesses sufhcient
qualińications to create tele Work and that sale shall not infringe tllird
party rights.
The Contractor shall be obliged to createthe Work in person

Wykonawca zobowiązanyjest do osobistegowykonania dzieła
Integralną częścią ninidszel tmlowy jest Oś'bviadczenie,stanowiące Załącznik
do ninidszej tmlowy.

The Declarationconstitutingan Annex to this Contractshall form an
integral pan of the Contract.

$3

$3
do

Dzieło będzie wykonane w terminie od
(niepotrzebne skreślić):
1)

2)
3)
4)

(dzień, miesiąc, rok)

The Work shall be createdwithin the period from.
(dzień, {niesiąc, rok)

(delete

1)

at the Contracti

2)

at the Contracting Party's placeof business

w siedzibie \wykonawcy

3)

at theContractor's registered
oHlce,

w innym miejscu (wymienić):

4)

in a different place(statewhich)

3.

registered office,

The Contractor's gross remunerationagreed by the Parties for the Work
shall be PLN.....-..... (say
zloties)

2.

The Contractor's shall issue and submit an invoice to the Contractina

3.

Party's within 30 days from the date of completion of the Contract
The remtmeration shall be transferredinto a bank accotmt within 30 days
of receiving an invoice.

$5
l

ng Party's

l

wynagrodzenie brutto w 'tvysokości:

zł (słownie:
złotych).
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia Zamawiąjącemu
rachunkuw terminie 30 dni od daty zakończenia wykonywania umowy.
Wynagrodzenie przekazane będzie przelewem na konto bankowe w terminie
30 dni od daty doręczenia rachunku.

10

month, year) (day, month, year)

w siedzibie Zamawiającego
w miąscu prowadzenia działalności przez Zama'tviającego

Za wykonane dzieło Strony ustalają

2.

as appropriate)(day.

$5

Do przyjęcia wykonanego dzieła Zamawiający upoważnia

The Contracting Party hereby authorises
to accept the Work.

(full

name and position)

(imię i nazwisko, stanowisko)
2

Odbiór dzieła uważa się za dokonany z chwilą zaakceptowania rachtmku

2

The Work shall be deemed accepted upon the approval of the
Contractor's invoice by the personindicated in clause l

l

Should tele Contractor be unable to commence or complete the Work,

Wykonawcy przez osobę wskazaną 'bvust. l

W przypadku niemożnościrozpoczęcia wykonania lub zakończenia dzieła,

Wykonawca zobo'vviązujesię natychmiast poinfomlować o
Zamawiającego.

tym

s/he shall be obliged, without delay,to notify the Contracting Party of
this face
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2

W sytuacji, o która mowa w ust.l Zamawidący ma ł)rawo wg tĄ'łasilego 2
uznania:
1)
odstąpićod umowy,
2)
powierzyć częściowe wykonanie dzieła inna osobie informLŁjąc o tym
Wykonawcę,
3)
zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu.

In situations reHerredto in clause l the Contracting Party has the right at
its own discretion to
1) withdraw from the Contract

2)

entrustthe creationof a pali of the Work to a diHerentperson,

3)

change the completion date for the Work by way of an annex in
writing

notilying the Contractor of this fakt,

Zamawiający zastrzegasobie prawo ilieprzyęcia dzieła, jeśli zawiera on braki l l

The Contracting Party shall reservethe right to decline to acceptthe Work

formalne i merytoryczne, a w szczególności:

or a pan thereof if it contains format and substantiveshortcomings,in
particular when

1)

nie odpowiada kryteriom utworu w rozumieniu prawa autorskiego,

1) it docsnot hllHil the criteriaof a work witllin the nleaningof

2)

nie odpowiada zasadom formalnym przylętyna przez Zamawiającego,

2)

it docs not comply with the normal principlesadopted by the

3)

nie wMaśnia dostateczniepodjętych zagadnień, zawiera zbytnie

3)

Contracting Party:
it docs not sufhcieTltly explain the issues tacklcd or contains

copyright law,

2

uproszczenialub fałsz,
4)
posiadadyskwaliflkujące wady redakcyjne.
W przypadku, o którym mowa w ust. l Zamawiającego:
1) udziela Wykonawcy dodatkowego terminu

excessive simplifications or falsehoods,
2

na

wprowadzenie

4)
it contains disqualifying cditing errors
In casesspecified in clause l the Contracting Party:
1)

niezbędnychkorekt, obniżająco 20% kwotę o którym mowa w $ 4 ust.

the Contractor another date to make the necessary

amendments, reducing the fee mentioned in $ 4, claude l of the
Contract by 20%,

l niniejszej umowy,

3

shall give

2)

w uzgodnieniuz Wykonawcą przyJnauleutwór, obniżająco 50% kwotę

2)

shall accept the Work upon mutual agreementwith the Author:

3)

honorariumo którym mo'bvaw $ 4 ust. l niniejszej umowy,
odstępujeod umowy.

3)

reducing the fee mentioned in $ 4, clause l ofthe Contract by 50%,
shall withdraw from the Contract

Jeśli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, utwór nadal nie
spełnia wymagail Zamawiający ma prawo odstąpić od tmlowy.

3

The Contracting Party shall have the right to withdraw from the Contract if

afterthe deadlinespecifled in claude2 (1) the Work still fails to meetthe
requirements

gs

$8

W przypadkuzwłoki w wykonaniudzieła w terminie, Zamawiającymoże l
naliczyć karę Lmlownąw wysokości ... ... .. . % wynagrodzenia za każdy dzień

zwłoki

3.

W przypadku dostarczenia dzieła niezgodnego z umową Zamawiający może
naliczyć karę umownąw wysokości 50 % wynagrodzenia.

2

Wykona'Kacawyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu

3.

remLmeration for bach day of delay

Should the Work rail to conform to the Contract, the Contracting Party
may charge contractual penalties amounting to 50% of the Contractor's
remuneration
The Contractor hereby agrees for contractual penalties to be deducted from

his/her remLmeration

wynagrodzenia,
4.

Should there be a delay in the creation ofthe U/ork by the agreeddate, the
Contracting Party may charge contractual penalties amounting to .. ...% of

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadachogólnych.

4.

The Contracting Party may claim damages on general principles

$9

$9

Wykonawca oświadcza,że jest/ nie jest (niepotrzebneskreślić) pracownikiem The Contractor hereby declares that s/he is/is i)ot (delete as appropriate) an
Uniwersytetu Warszawskiegozatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub
mianowania

employee ofthe University of Warsaw employed on the basis of an employment

contract or appointment

$ 10

$ 10

W},kong'bacaoświadcza,że złożone przez niego oświadczeniaw Załączniku do

The Contractor hereby declaresthat the statementsmade by him/her in the
Annex to the Contract are accurateand that s/he is awardof being liable to
prosecutionfor giving inaccuratedata and of the financial consequencesthat

ninidszd umowy są zgodne ze stanem faktycznym i jest świadomy
odpowiedzialności karnej tytułu podania nieprawdziwych danych oraz skutków
finansowych wynikających z niepobraną zaliczki na podatek dochodowy.

arise from failing to deduct advancepersonal income tax payment

Wszelkie zmiany ninidszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, On pain of nullity, any amendment to the Contract shall be made in writing in
pod rygorem nieważności.

the form of an annex

W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie przepisy

in matters not regulated by the Contract the provisions ofthe Civil Code shall

Kodeksu cywilnego.

apply

Wszelkie spory wynikło z niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla l Any disputes arising from the Contract shall be resolved by competent courts
Zamawidącego.
l havingjurisdiction over the Contracting Party

Umowę zawarto w trybie art.

ustawy Prawo zamówieil publicznych

This Contract is concluded pursuant to Art.

of the Public

ProcurementLaw.

llltlowa o dzieło do umowy o pr:eniesiełlie autorskich praw inajqtkowych c:yść A [pl-eng] l. l0.2016

@

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla l This Contract hasbeen drawil up in dt,iplicate,one copy for each party
każdą ze stron

Wykonawca

Zamawiający

The Contractor

The Contracting Party

Kwestor/ Pełnomocnik Kwestora

Bursar/ Bursar's Proxy

OS\vIAg)CZENIE

of an employee of the University of Warsaw

DECLA RATION
Pracownika Uniwersytetu Warszawskiego
l hereby declare that the Work shall be createdoutside my duties resulting from
Niniejszym oświadczam,że dzieło zostaniestworzone poza obowiązkami służbowymi the emplol'ment relationship and also outside my teaching load and overtime.
wynikającymi ze stosunku pracy, w tym poza pensumi godzinami ponadwymiarowymi.

Author's signature
Podpis Autora

ConHirmed
Potwierdzam:

Immediate superior's signature
Podpis bezpośredniegoprzełożonego

Approved

Akceptacja:

Unit Manager's signature
Podpis Kierownika jednostki

DECLARATION
of the Project Manager

OS\vIADCZENIE
Kierownika Pr(gektu
Oświadczam, że zasady finansowania projektu/ grantu i zawarta umo'vvao realizację
i finansowanie projektu/ grantu dopuszcza przeniesienie autorskich praw
mdątkowych na Uniwersytet.

l hereby declare that the grant/project hinding principles and the concluded
agreementon project/grant funding and implementation allow for the transfer of
the author's economic rights onto the University.

Project N4anager'ssignature
Podpis Kierownika projektu

