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   UMOWA O DZIEŁO 

 

nr……………….. 

pomiędzy: 

 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie 02-305 w Alejach Jerozolimskich 142A, 

posiadającą NIP 526-10-00-645, REGON 010393032, zarejestrowaną  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 24777,  

reprezentowaną przez:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”  

 

a 

 

Panią/Panem 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………  

 

Rezydencja podatkowa (jeśli dotyczy) 

……………………………………… 

zwanym dalej „Ekspertem”   

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad udziału Eksperta w ocenie wniosków złożonych do 

Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. 

2. Udział Eksperta w ocenie wniosków będzie przebiegał na zasadach określonych w Szczegółowym wykazie 

zadań eksperta stanowiącym załącznik nr 4 do  Zasad naboru wniosków na kandydatów na ekspertów. 

3. Usługi każdorazowo będą zlecane na podstawie Zamówienia na świadczenie usług składanego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej  (zwanego dalej Zamówieniem). Zamówienie określa co najmniej rodzaj 

usługi, numer wniosku oraz nazwę beneficjenta, którego dotyczy usługa oraz termin wykonania usługi. 

4. Ekspert bezzwłocznie od otrzymania Zamówienia zobowiązany jest przyjąć Zamówienie lub uzasadnić 

odmowę jego przyjęcia.  

5. W razie przyjęcia Zamówienia termin jego wykonania biegnie od dnia otrzymania Zamówienia. 
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§2 

Termin wykonania umowy 

 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………… do dnia ……………. 

 

 

§3 

Obowiązki Eksperta 

 

1. Ekspert jest zobowiązany do spełnienia wszelkich warunków opisanych w „Szczegółowym wykazie zadań 

eksperta” stanowiącym załącznik nr 4 do zasad naboru wniosków na kandydatów na ekspertów oraz 

rodzaju powierzonego mu zadania (ocena jakościowa wniosku). 

2. Ekspert jest zobowiązany do przestrzegania  poufności informacji uzyskanej podczas całego procesu oceny 

wniosków. Ekspert nie może być osobiście zaangażowany w działania, propozycje lub projekty, do 

których odnoszą się przydzielone mu zadania. Jeżeli taka sytuacja zaistniałaby, ekspert będzie 

zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego. Ekspert nie może być 

zatrudniony w organizacji składającej wniosek oraz w organizacjach wchodzących w skład grupy 

partnerów.  

3. Ekspert jest zobowiązany do współpracy z FRSE w zakresie działań związanych z ewaluacją projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” wykonywaną przez FRSE, resorty właściwe ds. edukacji, 

kształcenia i młodzieży, lub inne instytucje działające na ich zlecenie. 

 

§ 4 

Prawa autorskie 

 

1. Ekspert oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do utworów 

wytworzonych w ramach świadczenia usług na podstawie Umowy, o ile takie powstaną. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, Ekspert: 

1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666), 

powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do 

korzystania i rozporządzania nimi  na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworów 

powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania do pamięci komputera;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do 

obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w lit. b – publicznego 

wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez 

udostępnianie go w sieci Internet; 

2) przenosi na Zamawiającego, na polach eksploatacji wskazanych w pkt.1, prawo do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych, a także wyłączne prawa do rozpowszechniania oraz zezwalania na 

rozpowszechnianie wszelkich opracowań utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 
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w szczególności ich adaptacji lub przeróbek, a nadto do wykorzystywania fragmentów (elementów) 

utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy w innych utworach; 

3) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów powstałych w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 

tym na ich obróbkę i utrwalanie na każdym nośniku, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz na  

rozporządzanie i korzystanie z nich, a także na ich pierwszą publikacją, anonimowe użycie oraz na 

wykonywanie przez Zamawiającego nadzoru nad sposobem korzystania z utworów lub ich opracowań. 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów 

powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, określonych w niniejszym paragrafie;  

4) przenosi na Zamawiającego własność nośników na których utwory powstałe w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu. 

3. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na Zamawiającego z chwilą 

dokonania przez Zamawiającego odbioru utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

 

1. Za świadczenie usług zleconych na podstawie Zamówienia Ekspert otrzyma wynagrodzenie w złotych, 

wyrażone w kwotach brutto według stawek określonych w Wykazie stawek wynagrodzenia Ekspertów. Stawki 

wynagrodzenia za usługi dla danego konkursu będą każdorazowo określane przez Zamawiającego. Ekspert 

zostanie poinformowany o obowiązujących w danym konkursie stawkach najpóźniej w chwili złożenia 

Zamówienia. 

2. Rozliczenie dokonywane będzie za okresy miesięczne, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego rachunku. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, nie zapewnia Wykonawcy otrzymania za każdą godzinę wykonania usługi 

wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 

5 ustawy z dnia 10 października o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 2008, ze zm.), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z 

uwzględnieniem tej minimalnej stawki godzinowej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Rachunku w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

4. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany w Rachunku. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania rachunku w jego imieniu i na jego rzecz. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie nie przysługuje za świadczenie usług z naruszeniem zasad określonych w Umowie oraz zasad 

określonych w przepisach i dokumentach, o których mowa w § 1ust. 3,  § 3 ust. 1 i 2.   

§6 

Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1000 zł. 

2. W przypadku opóźnienia w ocenie wniosku o dofinansowanie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare 

umowna w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. 
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3. W przypadku odstąpienia, od realizacji umowy z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł.  

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, którym mowa w § 3 ust. 3 Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 10 000 zł za każdy projekt, którego dotyczy naruszenie. 

5. W przypadku przekroczenia terminu płatności rachunków Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

6. Stronom przysługuje prawo do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej.   

7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w komparycji niniejszej Umowy, strona jest zobowiązana do 

pisemnego powiadomienia o zmianie, pod rygorem skutecznego doręczenia pod adres dotychczasowy. 

2. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory powstałe w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Integralną część Umowy stanowią „Szczegółowy wykaz zadań eksperta” oraz „Wykaz stawek wynagrodzenia 

ekspertów”. Ekspert oświadcza, że zna treść wyżej określonych załączników. 

 

§ 9 

Zobowiązanie do zachowania poufności 

        

1. Ekspert zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich postanowień Umowy oraz wszelkich danych, 

informacji, wiadomości, kontaktów, jakie pozyskał w trakcie wykonywania Umowy, nawet, jeżeli takie informacje 

zostały pozyskane nie wprost przy wykonywaniu i w związku z wykonywaniem Umowy. 

2. Powyższy obowiązek nie dotyczy informacji, które:  

a) zostały ogłoszone publicznie, w sposób niestanowiący naruszenia Umowy, 

b) są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku utrzymywania ich w tajemnicy, 

c) mogą zostać ogłoszone publicznie na podstawie wyrażonej na to pisemnej zgody drugiej Strony. 

3. Obowiązek zachowania poufnego charakteru informacji określony w przedmiotowym paragrafie nie narusza 

obowiązku Eksperta udzielania informacji odpowiednim władzom. 
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Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca 

 


