
GMINA BRUDZEW 4^ 
Umowa 0 dzielo 

z udzieleniem licencji 
nr 10 .̂041.2.11.2020 

zawarta w dniu 02.10.2020r. w Brudzewie pomî dzy: 
Gmln^ Brudzew z siedzib^ przy ul. Turkowskiej 29, 62-720 Bmdzew, reprezentowan^ przez: 
Wojta Gminy Brudzew - Cezarego Krasowskiego, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew - Wioletty Gadomskiej, 
zwanym w dalszej cz^sci umowy .Nabywcq' 
a 
Panem Liwiuszem Rosotowskim prowadẑ cym dziatalnosc gospodarcẑ  pod firm^ Liwiusz Rosolowski ML. Rosotowscy 
Studio, z siedzib^AI. Prymasa Wyszyhskiego 9/21, 62-420 Strzaikowo, NIP: 782-24-29-773, REGON: 302518602, wpisan^ 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, 
zwanym w dalszej cz^sci umowy ,̂ utorem" 

Umow? zawarto na podstawie obowî zuĵ cego w Urẑ dzie Gminy Brudzew Regulaminu udzielania zamowien na dostawy, 
usfugi i roboty budowlane 0 wartosci nieprzekraczajqcej rownowariosc kwoty 30M0 eu^ akceptacji wniosku. 

§ 1 
Przedmk)t umowy 

1. Autor zobowiq̂ zuje si?, ze przy wspotpracy z podwykonawĉ  wykona dzielo w postaci filmu reklamowego (dalej: Utwor) 
zwî zanego z promocĵ  Sdectwa Chrz^blice. Maksymalna dlugosc utworu nie b?dzie przekraczala 4 minut. 
2. Autor oswiadcza, ze b?d^ mu przyslugiwaty do Utworu autorskie prawa majatkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych {Dz.U. z2019 r. poz. 1231 ze zm,), zzastrzezeniem § 2, 
3. Autor zobowî zuje si^ wykonac Utwor z nalezyt̂  starannoscî  w sposob wyczerpuĵ cy wymagania Nabywcy okreslone 
w niniejszej umowie. Autor zobowî zuje si? do przekazywania bieẑ cych informacji dotycẑ cych wykonywania umowy, 
w szczegolno ĉi o trudnosciach i problemach jakie napotkal w zwî zku z jej realizacĵ . 

§2 
Obowi^i Stron 

1. Autor Utworu zobowî uje si? zapewnic Sciezk? dzwi?kow ,̂ ktora zostanie wykorzystana w utworze. 
2. Wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem sciezki dzwi?kowej, w szczegolnosci koszty licencji pokryje Autor Utwonj. 

§3 
Termin 

1. Termin realizacji zdj?c Strony uzgodnî na podstawie ustnego porozumienia. 
2. Autor zobowî zuje si? wykonac Utwor w terminie do 31.10.2020 roku. 

§4 
Przekazanie Utworu 

1. Utwor zostanie umieszczony przez Autora na serwerze z mozliwoscî jego pobrania przez Nabywc?. Dodatkowo Nabywca 
otrzyma plyt? DVD z Utworem w formacie mp4. 
2. Nabywca w ciqgu 2 dni od umieszczenia Utworu, zgodnie z ust. 1, moze zglosic do niego zastrzezenia, ktbre w miar? 
mozliwosci zostan^ uwzgl?dnione w ramach korekty autorskiej. 
3. W przypadku niezgloszenia przez Nabywc? zastrzezeii we wskazanym powyzej temiinie, uznaje si?, ze Utwor zostal 
przyj?ty bez uwag. 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie postanawiaĵ  ze za wykonanie Utworu oraz udzielenie licencji w zakresie wskazanym w §6, Autorowi 
przystugiwac b?dzie wynagrodzenie w wysokosci 3.000,00 zlotycti brutto. 
2. Wynagrodzenie piatne jest na podstawie ractiunku przedlozonego przez Autora, zgodnie z § 4. 
3. Ptatnosc nast?powac b?dzie przelewem na konto Autora Utworu: 60249000050000400029598608. 
4. Powyzej wskazane wynagrodzenie obejmuje wykonanie korekty autorskiej, o ktbrej mowa w §4 ust. 2. 
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§6 
Li(%ncja 

1. Na mocy niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §5 umowy, z ctiwil̂ odbioru przez Nabywc? Utworu 
bez zastrzezeri, Autor udziela Nabywcy licencji wyl̂ cznej, uprawniaĵ cej Nabywc? do korzystania z Utworu oraz jego 
rozpowszechniania w Internecie, z zastrzezeniem, ze licencja udzielana jest jedynie w zakresie, w jakim Autor uzyskat prawo 
do korzystania ze sciezki dzwi?kowej na podstawie licencji 
2. W zakresie wskazanym w ust. 1 licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. 
3. Licencja nie obejmuje prawa do wykonywania praw zaieznych do Utworu. 

§7 
Zasady poufnosci 

1. Strony postanawiajq, ze zarowno Nabywca, jak i Autor zotK)wic|zani s^ do zactiowania w tajemnicy wszystkich informacji 
dotycẑ cych niniejszej umowy. 
2. Naruszenie wskazanej w ust. 1 zasady poufnosci powoduje powstanie odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych, 

§8 
Odpowiedzialnô c 

1. Nabywca zobowî zuje si? do korzystania z Utworu zgodnie z udzielon l̂icencjq.. 
2. Za pole eksploatacji licencji na sciezk? dzwi?kow^ oraz koszty zwiazane z poszerzeniem tej licencji po wykonaniu dziefa 
odpowiada Nabywca. 

§ 9 
Postanowienia koiicowe 

1. Na mocy niniejszej umowy, Nabywca wyraza zgod?, by Autor udost?pnil swoj Utwor na potrzeby swojej promocji. 
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaĵ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajduĵ m.in. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
4. Umowa moze bye rozwî zana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystqpienia okolicznosci, ktore uniemozliwiajat 
wykonanie umowy, za ktore Strony nie ponosẑ  odpowiedzialnosci, w tym przypadku siiy wyzszej w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny {Dz. U. Z 2019r. poz. 1145). 
5. Wszelkie spory moĝ ce wystqpic w zwl̂ zku z realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygac b?di polubownie, 
a w wypadku nieosi^ni?cia porozumienia zostan^ one poddane pod rozstrzygni?cie wtasciwemu dIa Nabywcy sadowi 
powszechnemu. 
6. Niniejsza Umowa sporẑ dzona zostaia w trzech jednobrzmî cych egzemplarzach, dwa egzemplarze/JTâ Nabywcy, jeden 
egzemplarz dIa Autora. 

Autor 
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