załącznik nr 6
do zarządzenia nr 6/2008 Rektora UKSW
z dnia 18 lutego 2008 r.

……………………………….................…..

Miejsce na opis składek ZUS (wypełnia Dz. Płac)

(pieczątka jednostki organizacyjnej)

Źródło finansowania:

Egzemplarz:

………………………………………………………………………….

WYKONAWCY / UKSW*

UMOWA O DZIEŁO nr …………../…………/…….……...
Zamawiający:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

reprezentowany przez:
……………...................…………………….....…………..………….…..……………………………………….………………
………….…................…………………………………..........………………..………..…………………….…………………
Wykonawca:

......…….…………………….............……….....……………………..……………………………………....….….
(wypełnić pismem drukowanym - tytuł / stopień naukowy, imiona, nazwisko)

………………………….…………….…....……………………..…....…………………………...…………...….….
(adres)

Zawierają w dniu …………...………...…...…………………... Umowę następującej treści:
§1
Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące dzieło:
....………..……………...…………………………………………………………...………………………………………………
………………………………..…………...……...………........…......………….…….........................…......…………….……
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
§2
Dzieło zostanie wykonane w terminie od ………………………………..do…………………………………........
Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Uniwersytetu.
§3
1. Dzieło zostanie wykonane w oparciu o sprzęt i materiały Zamawiającego.
2. Zamawiający odpowiada wobec osób trzecich za zapewnienie warunków i właściwą organizację oraz wykonanie
dzieła, o którym mowa w § 1.
§4
1. Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …..................................……………………zł.
(słownie: ……….......................….....................…………………….......................………...............…….…………..zł)
wg następujących wyliczeń ………..................……………...…………………………………..….……...................…..
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po stwierdzeniu wykonania dzieła, w terminie 14 dni od przedstawienia
rachunku w Kwesturze - Dziale Płac.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone: w kasie Uczelni / na rachunek bankowy*
4.Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapewni Wykonawcy …………………………………..
§5
Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie w ratach, stosownie do stanu zaawansowania dzieła.

§6
Wykonawca nie może powierzyć wykonania utworu innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§7
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:
1)

jest pracownikiem UKSW zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania,*

2)

jest zatrudniony w ramach stosunku pracy poza UKSW,*

3)

umowa nie będzie wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,

4)

jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Rejonowym Urzędzie Pracy ............................................................

*

............................................................................................................................................................................
(nazwa i adres urzędu pracy)

§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Zmiany w umowie wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

……………………………………………..
(data i podpis)

W załączeniu: PIT – 2
IFT-1 – tylko dla cudzoziemców.

Data wpływu do Dz. Płac

*

niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY

…………………………...……………………
(pieczątki i podpisy osób reprezentujących zamawiającego)

