
Załącznik nr 3 

 

 

UMOWA  

Zawarta dnia …………….. roku pomiędzy Gminą Biecz w imieniu, której działa  

Burmistrz Biecza Pan Mirosław Wędrychowicz, zwany dalej „Organizatorem”, a  

 

Panią/Panem …………………., zam………………., ……………………  

PESEL:……………….. zwaną/ym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zapłata wynagrodzenia za wykonany projektu muralu na 1 wiadukcie 

przy obwodnicy Biecza DK nr 28B w km 1+013 w miejscowości Korczyna, zgodnie z założeniami 

Regulaminu Konkursu na Projekt Muralu. 

§ 2 

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie projektu muralu wynosi 2 000,00 złotych brutto (słownie: dwa 

tysiące złotych brutto). 

§ 3 

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie projektu muralu zostanie przekazana na konto Wykonawcy na 

podstawie rachunku/faktury dostarczonego Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia powiadomienia  

o zwycięstwie w Konkursie na projekt muralu. 

§4 

Wykonawca wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie projektu muralu oraz publikowanie 

mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych i  informacjach  

towarzyszących  promocji konkursu. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż projekt muralu jest wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie narusza praw 

majątkowych, ani osobistych osób trzecich. Wykonawca oświadcza ponadto, iż nie dokona żadnych 

rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi oraz nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z praw 

jak również nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek w projekcie muralu  

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw osobistych do utworu 

według potrzeb Organizatora wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania utworu 

do celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych w szczególności na: 

a) Decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa 

b) Decydowanie o rozpowszechnieniu całości lub części utworu, samodzielnie lub w połączeniu  

z innymi przedmiotami umów, w tym wyraża zgodę na swobodny wybór przez Organizatora miejsca 

oraz formy pierwszego publicznego udostępniania przedmiotu umowy. 

4. Nabycie przez Organizatora praw o których mowa w ust. 1, 2 i 3 następuje; 

a) Z chwilą faktycznego przekazania projektu muralu Organizatorowi 

b) Bez ograniczeń co do:  

- użytkowania projektu muralu na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z obiektem inżynierskim 



- zwielokrotnianie projektu muralu dowolną techniką w dowolnej ilości 

- wyświetlanie i odtwarzanie całości lub wybranych fragmentów projektu muralu 

- wykorzystanie w utworach multimedialnych 

- wykorzystanie całości lub fragmentów projektu do celów promocyjnych i reklamy. 

5. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem  

o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do projektu muralu, Organizator zawiadomi 

Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do sporu po stronie 

Organizatora w terminie 14 dni  

6. Wykonawca zwróci Organizatorowi wszelkie zapłacone przez niego koszty stanowiące zapłatę na rzecz 

podmiotów trzecich tytułu roszczenia  o jakich mowa w ustępie poprzedzającym. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot porozumienia będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 

ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a projekt muralu przekaże Organizatorowi w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

§6 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonane wyłącznie za obopólnym porozumieniem stron 

 i wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd  

Rejonowy w Gorlicach.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Organizatora i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

…………………………………………..     ……………………………… 

Wykonawca                  Organizator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


