
pomiędzy

a
zam. zwanym dalej Wykonawc ą.

………………. brutto
słownie:

** Dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

* W przypadku gdy wykonane dzieło jest dziełem artystycznym niniejszy zapis brzmi " Produkcję artystyczną- opracowanie dzieła - opinii 
ornitologicznej zawierającej indywidualne zdjęcia przyrodnicze (...) "

……………………………………………………….

ks. Stanisław Rz ąsa  – proboszcz Parafii

           miejsce

ul. ………………………………………...…

UMOWA O DZIEŁO 

zawarta w dniu ……………………………. w Lubartowie

zwanym dalej Zamawiaj ącym  reprezentowanym przez

data

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowst ąpienia Pa ńskiego, Lisów 2D, 21-100 Lubartów

§5. Wynagrodzenie będzie płatne gotówką lub na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wykonania dzieła.

§6. Jeżeli Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania 
dzieła, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć 
jego poprawienie lub dalsze wykonanie innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

§3. Za wykonane dzieło, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości

Wykonanie opinii ornitologicznej *dotycz ącej projektu: "Termomodernizacja budynku ko ścioła pw. Wniebowst ąpienia Pa ńskiego w Lubartowie" przy  
wsparciu NFO ŚIGW w Warszawie oraz WFO ŚiGW w Lublinie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jako ści powietrza Cz ęść 2) 
Zmniejszenie zu życia energii w budownictwie” do dnia: 31.03.2019r.

……………………………………………………………………………………………….. złotych

§4. **Od w/w kwoty Zamawiający odliczy i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego należną zaliczkę z tytułu podatku dochodowego.

§2. Zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. : Dz. U. z 2017r. poz. 880, z późn. zm.) Wykonawca  przekazuje prawa 
autorskie do wykonanego dzieła na rzecz Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych do korzystania z rezultatów wykonanej pracy. 
Przenoszone prawa autorskie nie będą w chwili ich przejęcia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także osoby uprawnione z tytułu 
osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych.

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

§7. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

§8. W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§9. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ĄCY


