
                                Załącznik  nr 2 

                                   UMOWA O DZIEŁO …… 

 

 
Zawarta dniu …………. 2020 r. w Łomiankach, pomiędzy: 
Gminą Łomianki, z siedzibą w Łomiankach pod adresem ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, posiadającą 
NIP: 118-17-68-394, reprezentowaną przez Małgorzatę Żebrowską-Piotrak - Burmistrza Łomianek, zwaną 
dalej „Zamawiającym", 
a  
…………………………………………………………………………………..zwaną/nym w treści umowy „Wykonawcą”,  

§ 1.  

Przedmiot umowy. 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania mural zgodnie z wyróżnionym w konkursie 
zwycięskim projektem.  

§ 2.  

Wynagrodzenie. 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy ustala się na łączną kwotę brutto: 
3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych brutto 00/100). 

2. Płatność będzie dokonana po wykonaniu i przejęciu bez uwag przez Zamawiajacego muralu na ścianie 
znajdującej się przy Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115. 

3. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie rachunku 
wystawionego  przez Wykonawcę. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 płatne będzie przelewem  
z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo 
wystawionego rachunku.  

4. Rachunek należy wystawić na dane Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, NIP: 118-17-68-394.  

5. Strony ustalają za datę płatności dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

§ 3.  

Obowiązki Wykonawcy. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy przy dołożeniu najwyższej staranności, jaka jest 
wymagana przy wykonywaniu tego rodzaju dzieła, w terminie do 31.07.2020 r. Czas trwania prac nie 
powinien przekroczyć 2 tygodni. 

 
§ 4.  

Odstąpienie od umowy i kary umowne. 
 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 umowy.  

3. W przypadku niewykonania zleconego dzieła w terminie wskazanym w § 3 pkt.1 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 pkt 1. 



§ 5 

Autorskie prawa majątkowe. 

 

1. Wykonawca oświadcza , że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe i osobiste do 
projektu muralu oraz że 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. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca przeniesie na 
Organizatora w całości majątkowe prawa autorskie do dzieła, bez jakichkolwiek ograniczeń co do 
czasu, terytorium oraz ilości egzemplarzy, na wszelkich znanych w chwili przeniesienia polach 
eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:  

1) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania oraz publikacji całości lub poszczególnych 
elementów muralu oraz jego projektu, przy wykorzystaniu wszelkich technik znanych w chwili 
przeniesienia praw, w tym techniką drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, 
analogową, cyfrową, w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy 
użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką 
komputerową lub przy pomocy rzutnika, i na wszelkich nośnikach tj. w szczególności na: papierze, 
kliszach fotograficznych, fotografii cyfrowej, CD, MD, dyskach laserowych, dyskach kart 
magnetycznych, MP3, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, taśmach filmowych, kasetach,  

2) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania oraz wprowadzania i publikacji całości lub 
poszczególnych elementów muralu oraz jego  projektu  
w pamięci komputerów (w tym do serwera Organizatora), sieci komputerowej, sieci multimedialnych, 
w tym Internetu, w zakresie baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń 
elektronicznych, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub 
bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,  

3) wytwarzania egzemplarzy nagrodzonego projektu muralu, przy wykorzystaniu wszelkich technik 
znanych w chwili przeniesienia praw, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową,  

4) obrotu oryginałem nagrodzonego projektu muralu i egzemplarzami, na których projekt ten 
utrwalono, w tym ich wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,  

5) rozpowszechniania w sposób inny niż określone powyżej, w zakresie publicznego wystawiania, 
wyświetlania, odtwarzania nagrodzonego projektu muralu, a także publicznego udostępniania w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach,  
w folderach i ulotkach i innych o podobnym charakterze, 

6) wykorzystywania oryginału nagrodzonego projektu muralu w całości lub w części we wszelkiego 
rodzaju działaniach Zamawiającego, w tym reklamowych, promocyjnych, marketingowych, niezależnie 
od ich formy, a w szczególności w folderach, wydawnictwach, ulotkach, na stronach www i innych,  

7) przetwarzania i wykorzystywania oryginału nagrodzonego projektu muralu w całości lub  
w części przy tworzeniu innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów stanowiących 
dalsze opracowania nagrodzonego Projektu muralu wykonywanych na zlecenie Organizatora.  

3. Zwycięzca Konkursu z chwilą podpisania umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do   
nagrodzonego projektu muralu zezwoli organizatorowi, bez jakichkolwiek ograniczeń co do czasu, 
terytorium oraz ilości egzemplarzy na dokonywanie opracowań nagrodzonego projektu muralu na 
potrzeby organizatora oraz rozporządzenie i korzystanie przez organizatora z tych opracowań (prawo 
zależne), w tym poprzez wydawanie bez zgody autora, zezwoleń na wykonywanie zależnych praw 
autorskich innym podmiotom. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie 
do korzystania z uzyskanych zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z powstałych opracowań 
nagrodzonego Projektu muralu.  



4. Organizator jest uprawniony bez jakichkolwiek ograniczeń co do czasu, terytorium oraz ilości 
egzemplarzy do dowolnego wykorzystywania nagrodzonego projektu muralu oraz z jego opracowań 
we wszelkich swoich działaniach, a w szczególności w zakresie niezbędnym dla wykonania muralu  
w miejscu określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu.  

5. Zwycięzca z chwilą podpisania umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do nagrodzonego 
projektu muralu nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych do nagrodzonego Projektu muralu w 
takim zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do jego eksploatacji przez Organizatora.  

6. Odpowiednio Uczestnik, w tym Zwycięzca Konkursu są wyłącznie zobowiązani względem Organizatora 
za wady prawne ich projektu muralu oraz względem osób trzecich za naruszenie ich osobistych lub 
majątkowych praw autorskich do ich projektu muralu. 

7. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, których przedmiotem jest naruszenie osobistych 
lub majątkowych praw osób trzecich do projektu muralu, Organizator poinformuje odpowiednio 
Uczestnika, w tym Zwycięzcę Konkursu o takich roszczeniach, a ten podejmie wszelkie niezbędne 
działania w celu zakończenie sporu oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty, w tym koszty 
poniesione przez Organizatora. 

8. W przypadku wytoczenia przeciwko Organizatorowi powództwa w związku z naruszeniem praw osób 
trzecich do projektu muralu, odpowiednio Uczestnik, w tym Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się na 
wezwanie Organizatora, wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Organizatora oraz  
w uzgodnieniu z nimi podjąć działania zmierzające do odparcia tych roszczeń, ich zaspokojenia  
i zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności w tym zakresie.  

9. W razie wydania prawomocnego orzeczenia zasądzającego od Organizatora określone świadczenia na 
rzecz osób trzecich lub prowadzącego do pogorszenia lub powstania uszczerbku majątkowego lub w 
sferze dóbr osobistych Organizatora, odpowiednio Uczestnik, w tym Zwycięzca Konkursu zobowiązany 
jest także naprawić poniesioną przez Organizatora z tego tytułu szkodę, w pełnej wysokości. 

 

 

§ 6.  

Postanowienia końcowe. 

 

1. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie 
da się rozstrzygnąć polubownie, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku  
z propozycją ugodową drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych umową ma zastosowanie Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa 
dotyczące przedmiotu umowy. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego.  

 
 

 
 

Zamawiający                                                                                                      Wykonawca 
 
 
 
 
 

Płatne:  
dz: 750, rozdział: 75075 § 4170  


