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L.Dz./K-dzpz/1075/2021                         Załącznik nr 2 – Wzór umowy o dzieło 
 

 
zawarta w dniu ………. 2021 roku w Tarnowie pomiędzy:  
 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 
reprezentowaną przez:  
- dr hab. Małgorzatę Kołpę – Rektora PWSZ w Tarnowie 

- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie  
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  
…………………………………………………………………………………………………...  

 
KRS/CEIDG: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
 
reprezentowaną przez: 
  

- ……………………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dzieła w postaci filmu 

eksperckiego pt. ,,Zautomatyzowane oświetlenie dekoracyjne budynku z wykorzystaniem 
sterownika  Siemens LOGO!  wraz z opracowaniem i nagraniem filmu na nośniki 
elektroniczne oraz udostępnieniem filmu w wersji umożliwiającej upowszechnianie w 
https://portal.mche.edu.pl i https://rev.mche.edu.pl. 

2. Na przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 składają się: 
a) zaprezentowanie podstaw programowania sterownika PLC na przykładzie LOGO 

Siemens; 
b) przedstawienie kolejnych kroków przy planowaniu oraz realizacji prostego systemu 

sterowania oświetleniem dekoracyjnym - opis funkcjonalności systemu, dobór 
sensorów i źródeł światła, opis sposobu podłączenia i wykorzystania sensorów, 
schemat funkcjonalny; 

c) przedstawienie w krokach procesu tworzenia programu w języku FBD realizującego 
założone funkcjonalności systemu, wśród których są między innymi sterowanie 
czasowe, sterowanie za pomocą czujników ruchu, sensora natężenia światła, a także 
symulacja obecności; 

d) schemat połączenia elementów systemu, konfiguracja sterownika; 
e) prezentacja działania zbudowanego systemu. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonanie dzieła leży w granicach jego możliwości i że nie 
istnieją żadne przeszkody natury technicznej uniemożliwiające w całości lub w części 
wykonanie dzieła.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dochować szczególnej staranności i wykonać dzieło o 
wysokim poziomie artystycznym i technicznym, kierując się przepisami prawa oraz 
interesem Zamawiającego.  

5. Całość dzieła Wykonawca zobowiązuje się wykonać w standardzie filmu: rozdzielczość 

wideo nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli i format obrazu 16:9, mp4. 
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6. Czas trwania filmu ok. 1 godziny (+/- 10 minut). 

§ 2 

1. Strony ustalają, że dostarczenie dzieła do siedziby Zamawiającego nastąpi do ………. dni 
od dnia podpisania umowy. Dostarczenie jest także skuteczne w przypadku otrzymania 
przez Zamawiającego linku do pobrania pliku z wykonanym dziełem. 

2. Zamawiający oświadczy w ciągu 5 dni, czy dzieło przyjmuje, czy też żąda określonych 
poprawek.  

3. Wykonawca jest obowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego i dokonania korekt 
w terminie 5 dni od daty otrzymania protokołu Zamawiającego. W takim przypadku 
termin odbioru, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu o czas konieczny do 
uwzględnienia uwag i ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

4. Terminem odbioru końcowego będzie odbiór dzieła poprawionego.  
5. W trakcie odbioru Wykonawca zaprezentuje film.  
6. Do prezentacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dzieło na nośniku 

elektronicznym. 
§ 3 

1. Z chwilą odbioru dzieła przechodzą na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie w 
obszarach eksploatacji wymienionych w pkt. 2 oraz prawo do wyłącznej dystrybucji i 
eksploatacji dzieła w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych. 

2. Zamawiający nabywa pełne i nieograniczone prawo do wykorzystania dzieła, jego 
kopiowania i rozpowszechniania w całości i we fragmentach w dowolny sposób i w 
dowolnym zakresie na wszelkich polach eksploatacji, w kraju i zagranicą w szczególności 
zaś dotyczy to:  
a) utrwalanie, kopiowanie zwielokrotnianie, wprowadzenie do pamięci komputerów 

serwerów sieci komputerowych, utrwalanie w całości lub w części poprzez 
wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, 
wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową bez ograniczeń w czasie, a 
także bez ograniczeń przenosić je na osoby trzecie; 

b) wystawianie na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas zajęć, spotkań z 
uczniami/studentami; 

c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 
audiowizualnych i komputerowych; 

d) prawo do korzystania z utworu w całości lub części oraz łączenie jego z innymi 
utworami, opracowanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, 
modyfikację, tłumaczenie na różne języki, publikację i rozpowszechnianie w całości 
lub części; 

e) rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie wyników prac w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a w 
szczególności przez wprowadzenie do pamięci komputera i umieszczenie w sieci 
komputerowej.  
 

§ 4 
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1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci kary 
umowne z tytułu:  
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 

1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;  
b) niewykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego.  
2. W przypadku zwłoki w realizacji dzieła powyżej 15 dni, Zamawiającemu przysługuje, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania dzieła – prawo do 
odstąpienia od umowy.  

 

§5 
  

1. Za wykonane i odebrane dzieło oraz z tytułu przeniesienia praw autorskich do dzieła - 
rozporządzania i korzystania z dzieła w sposób i w zakresie oraz na polach eksploatacji 
określonych w niniejszej umowie Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w 
wysokości brutto ………………. zł (słownie złotych:……………………….. 00/100) płatne w 
terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego z 
potwierdzonym protokołem odbiorczym.  

2. Za zgłoszone przez Zamawiającego uwagi, które uwzględni Wykonawca dokonując 
korekty, wynagrodzenie dodatkowe nie przysługuje.  

3. Zapłata będzie dokonana w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy 
nr…………………………. Za dzień zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

 
§6 

  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.  
2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich spraw związanych z 

realizacją niniejszej umowy.  
3. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygniecie sądu rzeczowo właściwego dla 

siedziby Zamawiającego.  
§7 

 
1. Zmiana terminu wykonania umowy jest możliwa tylko w wyjątkowych wypadkach, które 

uniemożliwiają wykonanie dzieła w terminie i które mają charakter zewnętrzny   
nadzwyczajny oraz których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§8 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dla Zamawiającego dwa 
egzemplarze i jeden dla Wykonawcy 
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            ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 


