VI.2. UMOWA O WYKONANIE DZIEŁA I PRZENIESIENIE
PRAW AUTORSKICH


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:
................................................................................. z siedzibą w ....................... przy ul. ...................................... nr ............, 
reprezentowaną przez:
...................................................,
...................................................,
zwaną w dalszej części Nabywcą,

a

Wydawnictwem ......................................................... z siedzibą w ....................... przy ul. ...................................... nr ............, 
reprezentowaną przez:
...................................................,
...................................................,
zwanym w umowie Autorem.


§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Autora kompletnego opracowania graficznego albumu-katalogu ofertowego Nabywcy, zwanego dalej dziełem.
2. Autor zobowiązuje się wykonać dzieło na podstawie sporządzonego przez Nabywcę projektu ramowego. 
3. Autor 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. 

§ 2

1. Strony ustalają, że zakończenie pracy i dostarczenie dzieła do siedziby Nabywcy nastąpi w terminie 45 dni od podpisania niniejszej umowy. Wcześniejsze dostarczenie dzieła nie powoduje zmniejszenia ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia. 
2. Nabywca zobowiązany jest do przekazania Autorowi wszelkich materiałów i wskazówek, które będą niezbędne do wykonania dzieła oraz udzielania wszelkich dalszych informacji, jakie okażą się konieczne dla należytego wykonania dzieła. 
3. Autor zobowiązany jest dostarczyć dzieło do siedziby Nabywcy zarówno w formie materialnej, jak i elektronicznej. Dostarczenie dzieła przez Autora powoduje przeniesienie na Nabywcę własności egzemplarza dzieła.
4. Autor zobowiązuje się wykonać dzieło z najwyższą starannością zawodową, kierując się przepisami prawa oraz interesem Nabywcy.
5. Autor oświadcza, iż wyłącznie jemu przysługują wszelkie prawa do ww. dzieła, w tym prawa autorskie, i jest w pełni uprawniony do rozporządzania ww. prawami. Autor w dniu dostarczenia dzieła Nabywcy przenosi wszelkie majątkowe prawa autorskie na Nabywcę, w tym m.in. prawo do wielokrotnego wykorzystania dzieła, powielania, przetwarzania, chociażby w formie częściowej, i na wszystkich polach eksploatacji, związanych w szczególności “z utrwalaniem dzieła, jak i z jego rozpowszechnianiem – w tym poprzez umieszczenie na serwerze. 

§ 3

Nabywca może również wg własnego uznania dokonywać modyfikacji lub poprawek dzieła nabytego poprzez niniejszą umowę.

§ 4

Strony postanawiają, iż jedynie uprawnionym do rozpowszechniania, powielania i wykorzystywania dzieła będzie Nabywca.

§ 5

1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Autorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości .......................................... (słownie: ..............................................................) złotych brutto, płatne przelewem na nw. rachunek bankowy.
2. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Autorowi za: stworzenie dzieła oraz przeniesienie przez Autora na Nabywcę wszelkich praw dotyczących dzieła, w tym majątkowych praw autorskich, na wszystkich polach eksploatacji oraz ewentualne wynagrodzenie za realizację prawa do nadzoru autorskiego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w dniu wydania dzieła Nabywcy na rachunek bankowy wskazany przez Autora, po potrąceniu należnej zaliczki na poczet podatku dochodowego Autora.

§ 6

Rachunek bankowy Autora: .......................................................
..................................................................................................

§ 7

Nabywcy przysługuje prawo do złożenia oświadczenia Autorowi w terminie 14 dni od otrzymania dzieła, czy je przyjmuje, czy też żąda dokonania określonych poprawek. W przypadku gdy Nabywca zażąda od Autora dokonania określonych poprawek, Autor zobowiązuje się do dokonania korekty autorskiej w ciągu 14 dni od otrzymania dzieła do korekty. W takim przypadku terminem odbioru dzieła będzie odbiór dzieła poprawionego.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego 

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10

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



..........................................	     ...........................................
               Nabywca                                                                          Autor

