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Załącznik nr 3 

UMOWA O DZIEŁO  

Z PRZENIESIENIEM MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH I PRAW ZALEŻNYCH 
 

data zawarcia umowy: ……………………………………………. miejsce zawarcia umowy: ………………………………….………….. 

 

Strony umowy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, z siedzibą przy Al. Racławickich 14, 20-950 Lublin, 

NIP: 712-016-10-05, REGON 000514064  

 

reprezentowany przez: …………………………………..…….………………………………………..…… zwana/y dalej Zamawiającym 

 

a ……………………………………………………………………………………………………………………………... zwana/y dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania twórcze, indywidualne i oryginalne dzieło, 

stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, ze zm., dalej cyt: „ustawa o prawie autorskim”) w postaci: usługi laboratoryjnej 

polegającej na analizie składu chemicznego otrzymanego preparatu o właściwościach dezynfekcyjnych 

i antyseptycznych opartego na kompozycji ekstraktów roślinnych, dalej zwanego jako „przedmiot umowy”. 

1. Części przedmiotu umowy utrwalone zgodnie z § 1 stanowią odrębne utwory w rozumieniu prawa 

autorskiego. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi w okresie od: ………………….….…….. r. - ……………………..……….. r. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada należyte kwalifikacje wymagane do profesjonalnego i zgodnego z niniejszą umową wykonania 

przedmiotu umowy; 

2) wykonany przez niego przedmiot umowy będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszać żadnych praw 

osób trzecich; 

3) przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie.  

4. Wykonawca zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami 

i innymi prawami osób trzecich. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonać dzieło osobiście, nie może powierzyć wykonania całości lub części 

przedmiotu umowy innym osobom. Naruszenie tego zakazu upoważnia Zamawiającego do niezwłocznego 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i prawa Wykonawcy do odszkodowania. 

6. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, nie może dokonać 

żadnej zmiany lub modyfikacji w zakresie przedmiotu umowy. Dokonanie każdej zmiany, o której mowa 

w niniejszym ustępie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 1 z zachowaniem najwyższej 
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staranności w zakresie niezbędnym dla uzyskania celu, któremu ma służyć. 

2. Wykonawca będzie informować pisemnie Zamawiającego o wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczących 

wykonywania przedmiotu umowy, sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być 

niezbędne działanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach dla realizacji przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno terminów, zakresu rzeczowego, nie 

później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśnienia wątpliwości Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca winien na bieżąco informować Zamawiającego o stanie realizacji umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż zbywa całość praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych do przedmiotu 

umowy i wszystkich innych elementów przedmiotu umowy, które można zakwalifikować jako utwór 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, na wszystkich odrębnych polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy o prawie autorskim oraz wyraża zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich zmian przedmiotu 

umowy, z poszanowaniem osobistych praw autorskich twórcy. 

2. Przeniesienie powyższych praw autorskich i zależnych nastąpi po dokonaniu bez usterek odbioru dzieła, 

co zostanie potwierdzone przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na rachunku przedłożonym przez 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający nabywa na własność oryginały wykonanego dzieła wraz z możliwością dalszego przeniesienia ich 

własności. 

4. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż przeniesienie praw wskazanych w ust. 1 nastąpi na czas 

nieograniczony oraz, że nabywca będzie miał prawo je wykorzystywać na wyłączność zarówno w kraju jak 

i zagranicą. 

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych 

wraz z prawami zależnymi zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 Umowy. 

6. Cel i pola eksploatacji obejmują w szczególności: 

1) Wykorzystanie opracowań do prowadzenia dalszych badań naukowych; 

2) zwielokrotnianie raportu z wykonanego dzieła każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, 

kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej 

i teleinformatycznej, w tym sieci Internet; 

4) adaptacji elektronicznej, adaptacji na potrzeby teatru, telewizji i radia, przedruku w prasie codziennej 

i magazynach; 

5) publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji; 

6) wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji; 

7) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych źródeł finansowania przez 

Zamawiającego; 

8) wykorzystanie przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 

z przedmiotu umowy i wszystkich jego elementów, które mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 
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8. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich 

Wykonawca zobowiązuje się poczynić starania dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa w celu 

wzięcia udziału w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego. 

9. Wykonawca ma prawo wykorzystywania przedmiotu umowy dla własnych celów reklamowych 

i promocyjnych. 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w formie raportu w postaci 

elektronicznej i drukowanej. 

2. Zamawiający nie ma obowiązku do odbioru przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca zgłosił przedmiot umowy 

wykonany niezgodnie ze swym zobowiązaniem, a więc niezgodnie z treścią umowy. 

3. Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

4. Do odbioru przedmiotu umowy zostaje upoważniony przez Zamawiającego dr hab. Konrad Kubiński, który 

odpowiednio potwierdzi odbiór na rachunku przedłożonym przez Wykonawcę i podpisanym przez Strony 

protokole odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy, które nie uniemożliwiają 

wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zostanie sporządzony protokół dokumentujący 

stwierdzone wady oraz zostanie ustalony przez Strony stosowny termin ich usunięcia nieprzekraczający 

jednak 14 dni roboczych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poprawy wykonanego przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do jego wykonania. 

7. Podpisanie stosownego protokołu/ rachunku przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego nie oznacza 

potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych.  

8. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu bądź też ponownego przekazania przedmiotu 

umowy zawierającego wady, Zamawiający ma prawo: 

1) ponownie zastosować tryb przewidziany w ust. 5 ; 

2) żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia; 

3) odstąpić od umowy. 

§ 5 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie brutto ……………….. złotych (słownie: ....................................................................... zł). 

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, które mogą powstać w związku z realizacją umowy. 

2. Całkowita wartość umowy wynosi ....................... złotych. Podana kwota uwzględnia wszystkie należne składki 

i należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to, na której stronie umowy 

ciąży obowiązek ich odprowadzenia. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego 

rachunku i potwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot 

niniejszej umowy oraz jego przyjęcia przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy określony na 

rachunku. Strony ustalają, że dniem dokonania przez Zamawiającego płatności wynikającej z niniejszej umowy 

jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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4. Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu wobec 

Wykonawcy z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego, o ile nie sprzeciwiają się 

temu obowiązujące przepisy prawa.  

§ 6 

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje, w szczególności, dotyczące przedmiotu 

umowy, podejmowanych działań w związku z realizacją niniejszej umowy, danych drugiej strony, z którymi 

zapoznały się w toku wykonywania niniejszej umowy („Informacje poufne”). Niniejsze zobowiązanie wiąże 

Strony umowy bezterminowo. 

2. W czasie trwania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się nie ujawniać bez zgody Wykonawcy 

informacji i danych od niego uzyskanych i dotyczących jego działalności. 

3. W przypadku wezwania którejkolwiek ze Stron umowy przez uprawniony organ administracji publicznej do 

ujawnienia jakiejkolwiek poufnej informacji dotyczącej umowy, wezwana Strona ujawni temu organowi 

jedynie informacje w zakresie wskazanym w wezwaniu i jednocześnie powiadomi drugą Stronę 

o konieczności ujawnienia informacji poufnej. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

powinno nastąpić przed udostępnieniem informacji organowi uprawnionemu. 

4. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek z Stron zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu 

Umowy, druga Strona ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych oraz do rozwiązania 

niniejszej Umowy bez wypowiedzenia. 

§ 7 

1. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 

1) odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o której mowa w ust. 1;  

2) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie 

autorskim i innych właściwych przepisów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

1. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące umowy będą przedstawione w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony oświadczają, że właściwe adresy do korespondencji są wymienione w niniejszej umowie. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu, wszelkie powiadomienia wysłane 

na adres wskazany w umowie uważane będzie za prawidłowo doręczone. Dwukrotne wysłanie listem 

poleconym uważa się za doręczenie nawet w przypadku, jeśli przesyłka zostanie przez pocztę zwrócona do 

nadawcy. 
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§ 11 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji 

(polubownej), a jeśli nie osiągną porozumienia, spór podany zostanie pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

WYKONAWCA 

 

 

(imię i nazwisko Wykonawcy) 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 


