
UMOWA O DZIEŁO 

 

Zawarta w dniu ....................................... w ................................................................ pomiędzy  

Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” z siedzibą w Hrubieszowie ul. 3-go 

Maja 37 w imieniu którego działają: 

1. Zdzisław Kosakowski – prezes zarządu 

2. Marek Bartkowiak - skarbnik 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym", a  

Panią/Panem........................................................................., PESEL: ………... zamieszkałym 

w ................................. przy ul. ................................., zwanym w treści umowy „Wykonawcą" 

o następującej treści:  

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy przygotowanie dzieła polegającego na wykonaniu: 

1/. składu komputerowego wersji papierowej oraz wersji elektronicznej numeru specjalnego 

Biuletynu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, przygotowywanego w ramach 

realizacji projektu pt. „Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, 

integracyjnym oraz promującym podregion Gotania” współfinansowanego w ramach konkurs 

Nr 2/SPPW/NGO/2013 „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” przez 

Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej. Biuletyn będzie poświęcony historii Wojska Polskiego na 

Ziemi Hrubieszowskiej oraz na terenie podregionu Gotanii w okresie od momentu jego 

ulokowania w Hrubieszowie do chwili obecnej. 

2/. projektu okładki Biuletynu, jej składu komputerowego wersji papierowej i wersji 

elektronicznej.     

3. Na stronie drugiej okładki zamieszczone zostaną:  

1/. wpis o treści „Biuletyn został przygotowany i wydany w ramach realizacji projektu pt. 

„Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym oraz promującym 

podregion Gotania” współfinansowanego w ramach konkurs Nr 2/SPPW/NGO/2013 „Od 

wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Projekt przygotowało i zrealizowało Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” 

przy udziale partnerów wspierających tj. Jednostki Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie i 

Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”. 

2/. logotypy szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej oraz 

podregionu Gotania. 

 

§ 2. 

Wykonawca wykona dzieło w oparciu o posiadaną wiedzę oraz materiały przygotowane przez 

autorów tekstów do Biuletynu  z zachowaniem należytej staranności, praw autorskich i praw 

pokrewnych oraz przy wykorzystaniu własnych zasobów pracy. 

 

 

                                                                   



 

§ 3. 

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustalają  na dzień 15 sierpnia 2014 r., a zakończenie i 

wydanie dzieła Zamawiającemu na dzień 10 września 2014 r. 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dzieło w wersji papierowej i elektronicznej, 

sporządzonej w programie Word 2007. 

2. Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokółu przekazania 

sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

§ 5. 

1. Wykonawca  ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie lub współautorowi, 

jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne.  

2. Osobom wymienionym w pkt. 1 nie przysługuje wynagrodzenie ze strony zamawiającego. 

§ 6. 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości ……… zł. 

brutto (słownie: ………………….), które będzie płatne po protokólarnym odebraniu dzieła 

przez Zamawiającego na wskazany rachunek bankowy, po wystawieniu przez Wykonawcę 

rachunku. 

2. Z wynagrodzenia za dzieło Wykonawcy zostanie potrącona i odprowadzona do urzędu 

skarbowego należna zaliczka na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. 

§ 7. 

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 

wysokości 0,5 % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.  

2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 100 

% wartości nie wykonanego dzieła.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

karę umowną.  

4. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez 

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.  

§ 8. 

1. W przypadku wystąpienia w dziele wad, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół 

reklamacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 7 dni.  

 

                                                            



2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie tej reklamacji, z 

obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  

§ 9. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 10. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

§ 11. 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat 

Hrubieszowski”. 

§ 12. 

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

 

Zamawiający      Wykonawca   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   


