uMowA o PRZENIESIENIE PRAW MAJATKOWYCH
DO ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA

W

dniu

........ pomigdzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzib4 w

Warszawie ul. Krakowskie PrzedmieScie 26128, ttl. Krakowskie Przedmielcie 26/28,
00-927 Warszawa, NIP: 5250011266 reprezentowanym przez
............Zarz4du Samorz4du
Student6w na podstawie upowaZnienia JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

2dnia..........

roku,zwanymdalejUniwersytetem,

a

zwanym (4) dalej Artyst4 wykonawcq, zostala zawarta umowa nastgpuj4cej treSci:

s1
1. Artysta wykonawca zobowi4zuje sig wykonai osobiScie ttw6r muzyczny* I

slowno-muzycznyx

/

sceniczny* /

dzielo plastyczne pt.

i przenie66 na Uniwersytet autorskie prawa maj4tkowe do rozporzqdzania utworem
na nastgpujqcym polu eksploatacji: publiczne wykonanie* / wystawienie*.
utrwalenie na noSniku w celu archiwizacii*.

2. Dzielo

zostanie zakonczone

w dniu

w

nastgpuj4cym

miejscu:

3. Do wykonania utworu Uniwersytet zobowi4zuje sig zapewnii
warunki lokalowe oraz

odpowiednie

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

4. lnne rozporzqdzanie utworem przez Uniwersytet

moze

byi przedmiotem odrgbnej

umowy.

s2
Z tytulu przeniesienia autorskich praw maj4tkowych do utworu, okre5lonego w $ I ust.
1 niniejszej umowy Uniwersl.tet zobowiqzuje sig zaplacif ArtyScie wykonawcy
honorarium w wysokoSci
.. slownie:
.. zl w terminie
do 21 dni od dnia otrzymania rachunku.

$3
Artysta wykonawca zobowiqzuje sig:

1. Wykonai utw6r

zapewniaj1c najwy2szy poziom artystyczny z uwzglgdnieniem
finansowych, produkcyjnych i organizacyjnych moZliwoSci Uniwersytetu.

2.
3.

Uwzglgdni6 w trakcie uykonyrvania utworu zalecenia i uwagi przedstawione przez
Uniwersytet.
Dotrzymai termin6w wskazanych przez Uniwersytet.

s4

1, Artysta wykonawca

2.

3.
4.

moZe odst4pii od umowy ze wzglEdu na swoje interesy
arty sty czne, wskazuj4c zastgpcA zaakceptowanego przez Uniwersl'tet.
Uniwersytet moZe odstqpii od umowy w przypadku, je2eli Artysta wykonawca
nie wykona utworu w oznaczonym terminie i miejscu lub gdy utw6r jest Zle
wykonany.
Strony mog4 roz.'tti4zai umowg bez podania pnyczyn z zachowaniem 14dniowego okresu wypowi edzenia.
OSwiadczenie stron, o kt6rych mowa w niniejszym paragrafre, wymagaj4 formy
pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

$s
OdpowiedzialnoSd wobec os6b trzecich za wykonanie umowy ponosi Uniwersytet.

s6
W sprawach nieuregulowanych umow4 maj4 zastosowanie przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

s7
Spory wynikle na tle niniejszej umowy bgdq rozstrzygaty wla5ciwe s4dy.

$8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznoSci.

$e
Umowa zostala sporz4dzona
Artysta wykonawca.

w

dw6ch egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje

$10
Umowg zawarto w trybie w art.4 pkt 8 ustawy - Prawo zam6wieri publicznych.

ARTYSTA WYKONAWCA

(*niepotrzebne skreslii)

UNIWERSYTET

