Załącznik 11

UMOWA O DZIEŁO Nr.................
W dniu ...............201….. r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, reprezentowaną przez:
………………………………..

Prorektora ds. naukowych

zwaną dalej Zamawiającym

(stopień, imię i nazwisko)

a: Panem (Panią) ……………………………………………………
zamieszkałym (ą) w .....................................................................................................................
nr dowodu osobistego ...........................wydanym przez ............................................................
w dniu .......................................................... nr PESEL ..............................
zwanym dalej Recenzentem została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiot niniejszej umowy stanowi zrecenzowanie sprawozdanie z badań pt.:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
autorstwa ..............................................................................
2. Zamawiający powierza, a recenzent zobowiązuje się osobiście, bez powierzenia innej osobie, wykonać przedmiot umowy.
3. Recenzent oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości
i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej i prawnej uniemożliwiające w całości
lub części wykonanie przedmiotu umowy.
§2
1. Recenzent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób rzetelny i wyczerpujący.
2. Recenzent zobowiązuje się przesłać pisemną recenzję do AWL we Wrocławiu lub dostarczyć ją osobiście w terminie do dnia ……………………
§3
1. Przy opracowaniu recenzji Recenzent winien ściśle stosować się do wskazówek i zaleceń
Zamawiającego.
2. Recenzja pracy dokonana powinna być wg poniższych zasad:
1) ocena merytoryczna (trafność podjętej problematyki badawczej i jej oryginalność;
ocena uzyskanych rezultatów i ich znaczenie dla nauki i praktyki);
2) ocena metodologiczna (poprawność formułowania problemów i hipotez, założeń
badawczych; trafność doboru metod i narzędzi badawczych, umiejętność ich
zastosowania).
3) Wniosek końcowy.
3. W recenzji powinny być szczegółowo wymienione wszystkie zauważone przez recenzenta
błędy oraz niesłuszne lub niedokładne sformułowania.

§4
1. Za wykonanie recenzji zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 3 recenzent otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……….. złotych brutto słownie:………………………………….
2. W razie niewykonania recenzji zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 Zamawiający może
odstąpić od wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
§5
1. Wynagrodzenie określone w § 4 zostanie wypłacone recenzentowi na jego rachunek bankowy w ciągu 30 dni po otrzymaniu recenzji i jej przyjęciu.
2. Wynagrodzenie pomniejszone zostanie o potrącenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów.
§6
Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Zamawiający
----------------------------------

Recenzent
------------------------------------
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