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PROJEKT 
UMOWA nr …/…/2016/P 

 
 

zawarta w dniu .............. 2016 r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: 
GMINĄ USTRZYKI DOLNE, ul. Mikołaja Kopernika 1,  38-700 Ustrzyki Dolne 
REGON 370440070, NIP 6891190300, 
którą reprezentuje: 

................................................... 

…………………………………... 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony, a 

................................................... 

…………………………………... 

Zwany w dalszej części „Autorem Koncepcji” z drugiej strony. 

 

 

Po rozstrzygnięciu konkursu na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania „Parku 
pod Dębami w Ustrzykach Dolnych- etap II 
Strony zawarły umowę następującej treści: 
 

§ 1 
Autor Koncepcji przekazuje, a organizator przyjmuje pracę wyłoniona w wyniku 
konkursu koncepcję pt: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania „Parku pod 
Dębami w Ustrzykach Dolnych- etap II o zakresie: 
 
1. Określenie programu funkcjonalnego i rozmieszczenie tego programu                    

w przestrzeni (funkcjonalne zagospodarowanie terenów), 
2. Uzyskanie powierzchni terenów zielonych, 
3. Uzyskanie miejsc do wypoczynku, w tym również aktywnego, oraz dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. 
4. Rozwiązanie problemu obsługi komunikacyjnej (ciągi piesze i rowerowe)                 

i parkingowej dla Ustrzyckiego Domu Kultury i „Parku pod Dębami”, w tym kładka 
dla pieszych na rzece Strwiąż. 

5. Utrzymanie oraz dodanie miejsc parkingowych z możliwością zmiany ich 
położenia na terenie obszaru objętego konkursem. 

 
 

§ 2 
 
Z  dniem przekazania pracy o której mowa w § 1 staje się ona własnością 
Zamawiającego. 

§ 3 
 
Wynagrodzenie, które stanowi nagrodę w konkursie  w kwocie 3 000 zł brutto zostanie 
wypłacone w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 
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§ 4 
1. Autor Koncepcji zapewnia, że wszystkie rozwiązania projektowe zastosowane  

w opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji nie naruszają praw 
autorskich osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 2 Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich 
praw majątkowych do Przedmiotu umowy.  

3. Autor Koncepcji zobowiązuje się, że gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste 
prawa autorskie lub prawa zależne do utworu przysługiwały osobom trzecim, w 
tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, sam spowoduje, że 
wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia 
przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na 
zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszej umowie, jak i udzielą 
zamawiającemu niezwłocznych i bez dodatkowych wynagrodzeń wszelkich 
upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych. 

4. Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie: 
 
a. używać i wykorzystywać Przedmiot umowy do przeprowadzania postępowania 

o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
b. używać i wykorzystywać Przedmiot umowy do przeprowadzania postępowania 

o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej, 
c. sporządzać kopie jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, wprowadzać 

do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym 
do Internetu,  

d. wykorzystywać do celu, innego niż wyżej wymienione, niezbędnego  
i związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej, 

e. rozpowszechniać dokumentację poprzez publiczne udostępnianie  
w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji  
i reklamie w mediach, publikować w książkach, albumach, broszurach,  
a także wystawiać, wyświetlać, odtwarzać, nadawać i remitować w każdej 
możliwej formie urzeczywistniania, 

f. przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję. 
 

§ 5 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu 
cywilnego 
 

§ 6 
 
Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

- praca konkursowa Autora Koncepcji 
    
 

ZAMAWIAJĄCY       AUTOR KONCEPCJI 
 


