Załącznik nr 5
do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014

UMOWA O DZIEŁO NR ................. NA RECENZJĘ
Zawarta w dniu ....................................w ........................................ pomiędzy:
Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34,
00-968 Warszawa, NIP:525-00-11-875
Reprezentowaną przez:
1.
2.
zwana dalej „Zamawiającym”,
a
...................................................... zamieszkała/zamieszkałym w ...............................................
ul. .............................................................., kod pocztowy: ……...........................................
PESEL.................................... , NIP .........................................,
zwana/zwanym dalej „Recenzentem”
§1
Zamawiający powierza wykonanie recenzji pracy w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym, w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, innej *(jakiej………………………),
Pani(a)……....…………...………………………………………………………………………
Tytuł pracy: ……………………………………………...……………...………………………
………………………………………………………………………………….……………….
§2
1. Recenzent zobowiązuje się osobiście, bez powierzenia innej osobie, wykonać przedmiot
umowy i dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej do dnia………………...…………
2. Miejscem dostarczenia recenzji będzie ..................................................................................
(jednostka uczelni)
3.Recenzent oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego kompetencji
i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej i prawnej uniemożliwiające w całości lub
części wykonanie przedmiotu umowy.
4. Recenzent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób rzetelny i
wyczerpujący.
5. Recenzja pracy powinna być dokonana wg poniższych zasad:
1) Ocena merytoryczna pracy:
a) trafność podjętej problematyki badawczej i jej oryginalność;
b) uzyskane rezultaty i ich znaczenie dla nauki i praktyki;
c) poprawność formalno-językowa, stylistyczna i interpunkcyjna.
*właściwe podkreślić

2) Ocena metodologiczna pracy:
a) dobór literatury, umiejętność wykorzystania źródeł;
b) poprawność formułowania problemów i hipotez (założeń badawczych);
c) trafność doboru metod i narzędzi badawczych, umiejętność ich
zastosowania;
d) prawidłowość układu pracy i struktury podziału treści;
e) uwagi i propozycje.
3) Ocena dorobku
a) naukowego
b) dydaktycznego
c) organizacyjnego
4) Wniosek końcowy (konkluzja).
6 .W recenzji powinny być szczegółowo wymienione wszystkie zauważone przez Recenzenta
błędy oraz niesłuszne lub niedokładne sformułowania.
§3
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Za wykonanie recenzji zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 2 Recenzent otrzyma
wynagrodzenie w wysokości ………….. złotych brutto, słownie:
……………………………………………………………………zł brutto.
Kwota, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie podwyższeniu przez cały okres obowiązywania
umowy.
Strony ustalają, że Recenzentowi przysługują autorskie prawa majątkowe do recenzji
stworzonej w wyniku wykonania niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904
z późn. zm.).
Recenzent przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie
wszelkich pól eksploatacji.
Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich zawarte jest w wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1.
Wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie wypłacone Recenzentowi po przyjęciu recenzji
i prawidłowym wystawieniu rachunku przez Recenzenta w terminie do 30 dni od daty ich
złożenia u Zamawiającego.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe wskazane przez Recenzenta na
rachunku.
§4

1. Recenzent zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1 umowy,
b) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Recenzenta lub
rozwiązania umowy przez Recenzenta z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi
Zamawiający – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określanego w § 3 ust.
1 umowy,
c) w razie zwłoki w wykonaniu dzieła – w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto,
określanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Recenzentowi.
§5
1. W przypadku niemożności dostarczenia (przedstawienia) dzieła w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Recenzent zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego.
2. W sytuacji, o której mowa w ust.1, Zamawiający ma prawo według własnego uznania:
 odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu,
 powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, informując o tym Recenzenta,
 zmienić termin wykonania i dostarczenia dzieła.
3. Recenzent zobowiązuje się do poufności i zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów,
dokumentów czy danych uzyskanych od Zamawiającego związku z zawarciem i/lub
realizacją umowy.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy zmianie
ulegnie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, skutkujący koniecznością
dokonania zmiany umowy.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Korespondencja będzie przesyłana na adresy Stron wskazane w umowie. W przypadku
zmiany adresu Strony będą się o tym informować, a w przypadku zaniechania tego
obowiązku korespondencja wysłana na ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczoną
po upływie 14 dni od dnia jej nadania.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

RECENZENT

ZAMAWIAJĄCY
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