Załącznik nr 2
Wzór umowy

UMOWA ZLECENIA

zawarta w dniu: ……...........................................………. w Warszawie pomiędzy:

Zleceniodawcą: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, 00-701
Warszawa ul. Czerniakowska 16, instytutem badawczym posiadającym status państwowego instytutu
badawczego, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000033480, NIP 525-000-82-70,
reprezentowanym
przez:
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

a

Zleceniobiorcą:
………….........................................................................................................................................
nazwisko i imię

PESEL: ……………………………………….adres zam. …........... ……………………………………………
kod pocztowy

ul.…………………………………………...…

§1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

miejscowość

wykonania prac obejmujących wprowadzenie poprawek do zrealizowanej w języku
programowania C# implementacji w środowisku Unity3D ośmiu scenariuszy szkoleniowych
gaszenia

pożarów

na

podstawie

przeprowadzonych

testów

funkcjonalnych

i

automatycznych.
§2
1. Zleceniobiorca wykona umowę osobiście, z uwzględnieniem wskazówek Zleceniodawcy
przekazanych mu w formie pisemnej a także zgodnie z harmonogramem, jeżeli zostanie
sporządzony, w terminie do 30.04.2019 r.
2. W razie zaistnienia przeszkód po stronie Zleceniodawcy uniemożliwiających Zleceniobiorcy
zachowanie terminu wskazanego w ust. 1, termin ten przesuwa się o czas trwania tych przeszkód
co nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. O zaistnieniu przeszkód oraz o
ich ustaniu Zleceniodawca niezwłocznie zawiadomi Zleceniobiorcę w formie pisemnej.
§3
1.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do
wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością i z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawa.

2.

Zleceniobiorca nie może przekazać wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zleceniodawcy.

3.

Zleceniobiorca oświadcza, iż nie jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221
z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3 i ust. 3a tej ustawy, zaś czynności objęte niniejszą
umową stanowią działalność osobistą Zleceniobiorcy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 200 z późn. zm.).

4.

Strony ustalają, że czasochłonność wykonania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę wynosi ….
godzin.

5.

Rzeczywistą liczbę godzin Zleceniobiorca poda w protokole odbioru przedmiotu umowy zlecenia,
którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§4

1. O ile to będzie niezbędne, Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy za pisemnym pokwitowaniem

materiały, dokumenty i narzędzia ze wskazaniem tych, które Zleceniobiorca ma obowiązek
rozliczyć i/lub zwrócić niezwłocznie po zakończeniu umowy.
2.

Zleceniobiorca odpowiada za utratę oraz uszkodzenie materiałów, które otrzymał od
Zleceniodawcy.
O ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować
Zleceniodawcę niezwłocznie po zaistnieniu takich zdarzeń.

§5
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie umowne* /
zryczałtowane*
brutto w wysokości zł. ........................... , słownie zł: ………….................................................…..
stanowiące iloczyn liczby godzin wskazanych w § 3 ust. 4 i stawki godzinowej wynoszącej …… zł
zwane dalej wynagrodzeniem, po przekazaniu Zleceniodawcy rachunku, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2.

Jednostkowa stawka godzinowa wynikająca z podzielenia kwoty wynagrodzenia wskazanej w ust.1
i liczby rzeczywiście przepracowanych godzin wykazanych przez Zleceniobiorcę i zaakceptowanych
przez Zleceniodawcę po ich zweryfikowaniu w protokole odbioru przedmiotu umowy zlecenia nie
może być niższa niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa określona w obwieszczeniu
Prezesa Rady Ministrów ogłoszonym w Monitorze Polskim.

3.

Z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, uwzględniając normatywne koszty uzyskania przychodu,
Zleceniodawca potrąci kwoty, jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jako płatnik jest
zobowiązany
naliczyć
i odprowadzić na rachunek właściwych organów i instytucji (Urząd Skarbowy, ZUS).

4.

Wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wypłaca się do 15 dnia danego miesiąca, pod
warunkiem dostarczenia przez Zleceniobiorcę do Działu Finansowo-Księgowego Zleceniodawcy
do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty, rachunku zawierającego
potwierdzenie
wykonania
umowy
i rzeczywistej liczby godzin na jej wykonanie przez uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy.
Rachunek złożony po tym terminie będzie uwzględniony do wypłaty w następnym okresie
rozliczeniowym.

5.

Nieprawidłowo wystawiony rachunek, spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu usunięcia
nieprawidłowości przez Zleceniobiorcę.

6.

Wynagrodzenie będzie zapłacone gotówką w kasie lub przelewem bankowym na rachunek
wskazany przez Zleceniobiorcę w złożonym rachunku. Dniem zapłaty jest dzień wypłaty gotówki w
kasie Zleceniodawcy lub złożenia przez Zleceniodawcę polecenia przelewu w banku.
§6

W trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, Zleceniobiorca zobowiązuje się nie ujawniać,
nie przekazywać ani też nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zleceniodawcy odrębnie, wyraźnie
zastrzeżonych przez niego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym informacji
technicznych, handlowych, organizacyjnych lub finansowych, które Zleceniobiorca uzyska w związku z
zawarciem i realizacją umowy.

§7
1.

Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie w razie niewykonania umowy a także w razie
nienależytego wykonania umowy w szczególności niezgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy lub
z
harmonogramem
z przyczyn leżących po jego stronie. W takim przypadku Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy

zapłaci karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, co nie wyłącza dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
2.

W razie zwłoki Zleceniobiorcy w wykonaniu umowy, Zleceniodawca potrąci z jego wynagrodzenia
brutto karę umowną w wysokości 0,2% tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka
przekroczy 14 dni Zleceniodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia zawiadamiając o tym na piśmie Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca na żądanie
Zleceniodawcy
zapłaci
mu z tytułu rozwiązania umowy w tym trybie karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia
brutto.

3.

W razie naruszenia obowiązków określonych w § 6 Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę
umowną
w wysokości 40 % wynagrodzenia brutto.

4.

Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od
zastrzeżonych kar.
§8

1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
2. Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego w szczególności
dotyczących zlecenia.
4. Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
5. Umowę sporządzono po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

……………………………………………….
Zleceniodawca

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………
Zleceniobiorca

