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1. ORGANIZATOR 

Organizatorem warsztatów projektowych na opracowanie koncepcji projektu identyfikacji zewnętrznej 
Muzeum Warszawy  (zwanych dalej Warsztatami) jest: 

Muzeum Warszawy w Warszawie z siedzibą przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa wpisanym do 
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW  
o numerze REGON: 016387044; posługującym się NIP: 5251290392. 

 

 

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM  

Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Warsztatów  jest: 

Żaneta Urbaniak – adres e-mail zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl, 

Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w celu złożenia pytań w formie cyfrowej wyłącznie drogą 
mailową (na podany powyżej adres).  Odpowiedzi na pytania publikowane będą na stronie internetowej 
Muzeum Warszawy www.muzeumwarszawy.pl . 

Zgłoszenie powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres siedziby Muzeum Warszawy w Warszawie 
przy Rynku Starego Miasta 28.  

 

3. FORMA WARSZTATÓW 

Warsztaty zorganizowane są w formie dwuetapowej. W pierwszym etapie prowadzony jest nabór 
Uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Ocenie podlegać będzie zgłoszony projekt koncepcyjny (80% 
oceny) oraz dorobek uczestników (20% oceny). 

 

Na podstawie zgłoszeń wyłonionych zostanie co najmniej 3 i nie więcej niż 7  Uczestników, których zadaniem 
w drugim etapie warsztatów będzie opracowanie autorskiego projektu identyfikacji zewnętrznej Muzeum 
Warszawy (zwanym dalej Projektem). Z każdym Uczestnikiem zawarta zostanie umowa o dzieło na wykonanie 
koncepcji Projektu (załącznik numer 3) i każdy Uczestnik otrzyma za wykonanie ww. umowy  wynagrodzenie 
w tej samej wysokości. 

 

Organizator zaprasza do składania zgłoszeń Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie. 
Uczestnicy niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu. 

 

Warsztaty prowadzone są w języku polskim. Zgłoszenia oraz koncepcje projektowe, a także dokumenty 
potwierdzające  spełnienie warunków udziału oraz wszystkie informacje, zawiadomienia, oświadczenia i 
dokumenty muszą być składane w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym przedłożyć 
należy wraz z tłumaczeniem na język polski.    

                       

http://www.muzeumwarszawy.pl/
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4. HARMONOGRAM WARSZTATÓW 

ETAP I 

Ogłoszenie warsztatów 14 września 2017 roku 

Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu i I etapu Warsztatów 21 września 2017 roku 

Spotkanie z zespołem ekspertów warsztatów oraz wizja lokalna 22 września 2017 roku 

Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu i I etapu 
Warsztatów 

do 27 września 2017 roku 

Nabór zgłoszeń  29 września 2017 roku godz. 15.00 

Obrady jury - ocena zgłoszeń do 2 października 2017 roku 

Ogłoszenie wybranych Uczestników  do 3 października 2017 roku 

ETAP II 

Otwarte warsztatowe spotkanie organizacyjne z uczestnikami II 
etapu 

Miejsce spotkania: Muzeum Warszawy 

 

do 6 października 2017 roku 

Wewnętrzne spotkanie warsztatowe z Uczestnikami II etapu 

 

13 października 2017 roku 

Oddanie Projektów przez Uczestników 23 października 2017 roku 

Otwarte spotkanie warsztatowe  

Wstępne zaprezentowanie  opracowanych Projektów 

Proponowane miejsce spotkania: Muzeum Warszawy 

27 października 2017 roku godz. 15.00 

Informacja o wyborze Projektu  30 października 2017 roku 

 

Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje 
Uczestników warsztatów oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej: 
www.muzeumwarszawy.pl 

W uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie przed upływem terminu składania 
zgłoszeń/aplikacji  lub terminu składania gotowych Projektów zmienić treść Regulaminu. Dokonaną w ten 
sposób zmianę Organizator przekazuje Uczestnikom na  stronie internetowej www.muzeumwarszawy.pl oraz 
przesyła na adresy mailowe podane przez Uczestników zakwalifikowanych do II etapu. 
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5. JURY 

Oceny spełniania wymagań określonych w Regulaminie, oceny zgłoszeń oraz oceny prac warsztatowych i 
opracowania rekomendacji  dokona Jury, w składzie: 

1. Jarosław Trybuś; 

2. Artur Zbiegieni; 

3. Joanna Dudelewicz; 

 

Jury wspomaga powołany zespół ekspertów:  

1. Anna Światłowska; 

2. Janusz Mróz. 

 

W toku prowadzenia  Warsztatów mogą zostać powołani także inni rzeczoznawcy, biegli, doradcy, eksperci, 
biegli lub konsultanci. 

 

6. ZAŁOŻENIA I CEL WARSZTATÓW 

Założenia warsztatów 

Muzeum Warszawy zrealizowało modernizację swojej siedziby głównej, zlokalizowanej w 11 kamienicach przy 
Rynku Starego Miasta 28 – 42 i ulicy Nowomiejskiej 4 – 8 w Warszawie, poprzez zakończenie w połowie 2017 
roku  generalnych prac budowlanych i konserwatorskich budynków wraz z realizację I etapu wystawy głównej, 
która została udostępniona dla zwiedzających. Aktualnie trwają prace mające na celu realizację i otworzenie 
w pierwszej połowie 2018 r. II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy. 

Założeniem zorganizowania warsztatów projektowych jest opracowanie indywidualnej koncepcji dla 
kompleksowej identyfikacji zewnętrznej Muzeum poprzez zaprojektowanie:  

1) nazwy Muzeum identyfikujących instytucję na budynkach, stanowiących jej siedzibę (forma graficzna, 
materiał, sposób montażu, kolorystyka); 

2) oznaczenia wejść do budynków wraz z niezbędnymi informacjami w szczególności takich jak funkcja 
wejścia i godziny udostępnienia przestrzeni dla zwiedzających; 

3) kompleksowej koncepcji wszystkich niezbędnych oznaczeń i tablic na budynkach Muzeum w 
szczególności takich jak nazwa Muzeum, ww. oznaczenia i tablice wraz z tablicami informującymi o 
lokalizacji (ulica, nr) wraz z uwzględnieniem istniejących tablic i oznaczeń (w szczególności tablice 
pamiątkowe dotyczące dofinansowań unijnych, oznaczenia obiektów jako zabytków) dla których 
należy przewidzieć docelową lokalizację na obiekcie; 

4) uzupełniającej identyfikacji zewnętrznej Muzeum nie związanej z montażem elementów na 
kamienicach w szczególności takich jak mobilne wolno stojące elementy instalacji artystycznych, 
totemów, nośników , systemów świetlnych itp. identyfikujących siedzibę Muzeum wraz z jej 
lokalizacją na Rynku Starego Miasta, z uwzględnieniem istniejącego totemu Muzeum przy zbiegu ulic 
Zapiecek i Świętojańska. 

Założeniem jest opracowanie artystycznych koncepcji projektowych identyfikacji zewnętrznej 
uwzględniających indywidualny charakter zabytkowych kamienic i spójnych z logotypem Muzeum Warszawy 
oraz identyfikacją wewnętrzną. 

 

Organizator informuje, iż na realizację projektu planuje przeinaczyć nie więcej niż 450 000,00 złotych 
brutto.  

 

Cele warsztatów 
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Opracowanie indywidualnej kompleksowej koncepcji identyfikacji zewnętrznej dla siedziby głównej Muzeum 
Warszawy. 

 

 

Podsumowanie 

Wybrana koncepcja projektowa zostanie, po uzyskaniu pozytywnej akceptacji urzędu konserwatorskiego, 
przekazana do opracowania projektów wykonawczych, w oparciu o które przedmiotowa identyfikacja 
zewnętrzna Muzeum Warszawy zostanie zrealizowana. 

 

 

7. PRAWA AUTORSKIE 

Warsztaty prowadzone będą z poszanowaniem autorskich praw majątkowych i osobistych Uczestników 
zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szczegółowe warunki 
przeniesienia autorskich praw majątkowych określa Zgłoszenie uczestnictwa (załącznik numer 1) oraz wzór 
umowy (załącznik numer 3). 

W I i II etapie warsztatów Uczestnicy zobowiązują się do ujawnienia wszystkich autorów i współautorów 
utworów (w szczególności Projektu), które zostaną przekazane Zamawiającemu  oraz uzyskania ich zgody na 
wykorzystanie i dysponowanie utworami w sposób opisany w Regulaminie i jego załącznikach, na czas 
nieokreślony. Przekazanie utworów, w formie określonej w Regulaminie dla I i II etapu Warsztatów oznacza 
przeniesienie na Organizatora: 

1) własności wszystkich egzemplarzy utworów; 

2) autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z utworów z 
możliwością przeniesienie tych praw na osoby trzecie. Przeniesienie praw dotyczy wszystkich pól 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy  z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a w szczególności: 

a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworów i ich fragmentów bez zgody 
Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,                             
w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego 
urządzenia, umieszczania na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub 
zapisie; 

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworów i ich fragmentów 
na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych; 

c) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną oraz 
za pośrednictwem satelity; 

d) wprowadzania Utworów i ich fragmentów do obrotu, najmu lub użyczenia utworów i ich 
fragmentów, zarówno pod tytułem darmowym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku; 

e) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) utworów i ich fragmentów w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 
poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową 
w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach 
komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie; 

f) wykorzystanie utworów i ich fragmentów dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 
identyfikacji Zamawiającego. 

3) udzielenie Organizatorowi prawa do zezwalania na korzystanie z autorskich praw zależnych a w 
szczególności do sporządzania opracowań całości lub części Utworu, tłumaczenia, przeróbek i 
adaptacji. Korzystanie z praw zależnych dotyczy wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 
ustawy  z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Utwory, które powstaną w ramach I etapu warsztatów przekazywane są Organizatorowi nieodpłatnie, 
natomiast wynagrodzenie za przekazanie własności wszystkich egzemplarzy utworów oraz majątkowych i 
zależnych praw autorskich do utworów, które powstaną w ramach II etapu, jest zawarte w wynagrodzeniu, o 
którym mowa w p. 13 Regulaminu. 

Wszyscy autorzy i współautorzy utworów, które powstaną  wyniku realizacji I i II etapu warsztatów zachowują 
prawo do wykorzystywania utworów, których są autorami lub współautorami do celów naukowych, 
dydaktycznych oraz prezentacji swojego dorobku w sposób przez siebie wybrany, bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych. Nie przekażą natomiast  prawa do zezwalania na korzystanie z autorskich praw zależnych 
nikomu poza Organizatorem. 

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich i mogą 
korzystać z utworów chronionych tylko w granicach dozwolonego użytku. 

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

Uczestnikiem Warsztatów może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która utworzy zespół złożony przynajmniej z dwóch osób, spośród których: 

1) co najmniej jedna osoba ukończyła wyższe studia magisterskie o kierunku architektura, grafika, 
scenografia, sztuki wizualne. 

 

Ta sama osoba nie może być członkiem zespołów różnych Uczestników. 

Zgłoszenie do udziału w warsztatach sporządzić należy według załącznika numer 1 do Regulaminu. Wszystkie 
niezbędne oświadczenia i informacje poświadczające spełnienie wymagań dotyczących uczestnika na tym 
etapie opiera się na oświadczeniu Uczestnika.  Po wybraniu  zespołów projektowych Organizator może 
zażądać przedstawienia dokumentów poświadczających prawdziwość podanych informacji, w tym kopii 
dyplomów. 

Złożenie przez Uczestnika Warsztatów  fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji mających wpływ 
na wynik Warsztatów powoduje wykluczenie Uczestnika Warsztatów. Osoba lub osoby składające Zgłoszenie 
do udziału w Warsztatach ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli  na 
zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego. 

Uczestnik ani żadna z osób tworzących jego zespół lub uczestniczących z jego strony w opracowaniu Projektu 
nie może pozostawać w zawodowych lub rodzinnych relacjach zależności z członkami jury lub w innych 
istotnych relacjach z nimi mogących prowadzić do konfliktów interesów zagrażających bezstronności i 
neutralności ich działań lub wypowiedzi. 

Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w Warsztatach należy złożyć w siedzibie Organizatora w Warszawie przy 
Rynku Starego Miasta 28, w terminie podanym w harmonogramie. 

Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  Zgłoszenia. Organizator 
Warsztatów nie przewiduje zwrotu tych kosztów.   

W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do II etapu warsztatów możliwe jest poszerzenie zespołu 
Uczestnika o dodatkowych członków. W takim przypadku nowy skład zespołu powinien zostać zgłoszony 
niezwłocznie Organizatorowi, nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy, która stanowi załącznik 
numer 3 do Regulaminu. Nie jest możliwe wycofanie z uczestnictwa w warsztatach członków zespołu 
Uczestnika, którzy brali udział w opracowaniu pracy w I etapie. 

 

9. TRYB NADESŁANIA I OCENA ZGŁOSZEŃ DO UCZESTNICTWA W WARSZTATACH – I ETAP 

I etap warsztatów zorganizowany jest w formie jawnego naboru. Zgłoszenie należy przygotować w formie 
formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgłoszenie należy złożyć w siedzibie 
Organizatora przy Rynku Starego Miasta 28 w Warszawie. 
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W zgłoszeniu Uczestnik określa tytuł koncepcji Projektu. Zgłoszenie powinno obejmować następujące 
elementy: 

1) koncepcję projektową nazwy zewnętrznej Muzeum Warszawy wraz z jej wizualizacją na elewacjach 
siedziby głównej Muzeum i oznaczeniem kolorystyki, materiału i sposobu montażu o następujących 
parametrach: 

a) elewacja frontowa siedziby głównej Muzeum Warszawy w skali 1:50 w wersji rysunkowej czarno-
białej; 

b) elewacja frontowa siedziby głównej Muzeum Warszawy w wersji rysunkowej kolorowej; 

c) detale w skali 1:20; 

d) wizualizacja; 

e) wykazu przedstawiającego dorobek uczestników w zakresie projektowania graficznego identyfikacji 
wizualnej. 

Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w warsztatach. 

 

Jury przygotuje listę rankingową z punktacją wszystkich Uczestników warsztatów. Do II etapu zaproszonych  
zostanie co najmniej 4 i nie więcej niż 7 Uczestników ocenionych najwyżej. W przypadku rezygnacji 
Uczestników ocenionych najwyżej, w przypadku gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn 
niemożliwych do przewidzenia w momencie ustalania rankingu Uczestników i/lub w przypadku gdy 
którejkolwiek z prac ocenionych najwyżej nie będą mogli udokumentować spełniania wymogów uczestnictwa 
określonych w pkt. 8 Regulaminu do udziału w II etapie Warsztatów zostanie/zostaną zaproszony/zaproszeni 
Uczestnik/cy, którzy otrzymali kolejne miejsce/a w rankingu jury. 

 

10. ZASADY, SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA PRACY WARSZTATOWEJ W II ETAPIE 

Na opracowanie Projektu wymagane w II etapie składa się: 

PREZENTACJA ROBOCZA - prezentacja multimedialna w formacie ppt/pps, pdf lub w innym formacie (inny 
format do uzgodnienia z Organizatorem z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia problemów 
technicznych). Czas trwania prezentacji roboczej 15 minut. 

 

PREZENTACJA FINALNA - prezentacja multimedialna w formacie ppt/pps, pdf lub w innym formacie (inny 
format do uzgodnienia z Organizatorem z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia problemów 
technicznych). Czas trwania prezentacji finalnej 20 minut. 

 

CZĘŚĆ OPISOWA -  składająca się z tekstu o objętości 9 tys. - 18 tys. znaków oraz dodatkowych ilustracji, 
schematów, w jakości uzgodnionej z Organizatorem w trakcie kolejnych spotkań roboczych. Przygotowane 
przez Uczestników materiały graficzne mogą zostać wykorzystane w publikacji, na wystawie oraz publikowane 
w Internecie. 

 

MATERIAŁY DODATKOWE - Organizator dopuszcza także możliwość dołączenia materiałów dodatkowych nie 
określonych powyżej w szczególności makiety, materiału video i innych. 

Formuła Warsztatów nie zakłada anonimowości Uczestników. Prace warsztatowe (tj. Projekcie) mogą 
zawierać elementy rozpoznawcze. Mogą też opierać się na opracowaniach przygotowanych przez 
Uczestników lub uwzględniać badania innych autorów pod warunkiem respektowania ich praw autorskich. 

 

11. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC WARSZTATOWYCH W II ETAPIE 



 

8 
 

Kompletne Projekty (obejmujące wszystkie elementy wskazane w p. 10 należy składać osobiście, przesłać 
pocztą lub kurierem w nieprzekraczalnym terminie podanym w harmonogramie, za pokwitowaniem złożenia 
w Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa. 

Prace warsztatowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy zaproszeni do II etapu Warsztatów. W przypadku 
stwierdzenia, że praca warsztatowa została złożona przez Uczestnika niezaproszonego do złożenia pracy 
warsztatowej lub jeśli Uczestnik Warsztatów występuje w więcej niż jednej pracy warsztatowej, taka praca lub 
prace zostaną uznane za nieważne. W takich okolicznościach Uczestnik Warsztatów lub Uczestnicy 
Warsztatów, zostaną  wykluczeni z Warsztatów. 

 

12. OCENA PRAC WARSZTATOWYCH – II ETAP 

Formuła II etapu Warsztatów nie jest formułą konkursową. Jury dokona oceny prac wskazując wartości 
opracowanych Projektów i ich ewentualne braki. Jury wskaże najlepszą pracę, której autor może zostać 
zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolej ręki 
na przygotowanie projektu wykonawczego. 

Organizator informuje, iż w przypadku zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora 
najlepszej pracy, maksymalne wynagrodzenie za projekt wykonawczy nie przekroczy 70 000,00 złotych brutto 
(słownie złotych brutto: siedemdziesiąt tysięcy, 00/100). 

 

13. WYNAGRODZENIIE 

Wybranym do II etapu uczestnikom Organizator przyzna wynagrodzenie ryczałtowe. Każdy z wybranych  
Uczestników podpisze z Zamawiającym umowę (załącznik numer 4), w której zobowiąże się do uczestnictwa 
w II etapie warsztatów (w tym do uczestnictwa w spotkaniach w terminach określonych w harmonogramie) 
oraz przygotowania autorskiego Projektu w określonym Regulaminem terminie i formie. 

Wynagrodzenie każdego Uczestnika wynosi 20 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: dwadzieścia 
tysięcy, 00/100) i wypłacone zostanie w terminie 21 dni od przyjęcia Projektu. Łączna suma wynagrodzeń 
przewidzianych dla maksymalnej liczby Uczestników, to jest 7 wybranych do II etapu Uczestników wynosi  
140 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: sto czterdzieści tysięcy, 00/100). 

 

 

14. PREZENTACJA WYNIKÓW WARSZTATÓW 

W trakcie Warsztatów opracowywane Projekty prezentowane będą przez Uczestników na bieżąco w trakcie 
kolejnych spotkań warsztatowych, w trakcie których poddawane będą otwartej dyskusji. 

Po zakończeniu Warsztatów, prace warsztatowe w postaci Projektów mogą zostać zaprezentowane w formie 
wystawy oraz prezentacji autorskiej i poddane otwartej dyskusji. Elementy powstałych prac zamieszczone 
zostaną także na stronie internetowej Organizatora www.muzeumwarszawy.pl.  Przygotowane przez 
Uczestników materiały graficzne mogą również zostać wykorzystane w publikacji, na wystawie oraz 
publikowane w Internecie. 

 

15.  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WARSZTATÓW 

 
załącznik numer 1 -  formularz zgłoszeniowy; 
załącznik numer 2 -  materiały warsztatowe do etapu I; 
załącznik numer 3 -  wzór umowy jaka zostanie zawarta z uczestnikami II etapu warsztatów. 

http://www.muzeumwarszawy.pl/
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Załącznik numer 1 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WARSZTATACH NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTU IDENTYFIKACJI 
ZEWNĘTRZNEJ MUZEUM WARSZAWAY 

 

1. SKŁAD ZESPOŁU ZGŁASZANEGO DO UDZIAŁU W WARSZTATACH 

 

NAZWA UCZESTNIKA  

 

1) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej należy podać nazwę podmiotu 
zgodnie z CEIDG, KRS lub innym właściwym rejestrem; 

2) w przypadku zgłoszenia konsorcjum podmiotów należy podać nazwę 
podmiotu, który będzie liderem konsorcjum oraz w nawiasie nazwy 
wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum; 

3) w przypadku zgłoszenia osób fizycznych należy podać imię i nazwisko osoby, 
która będzie liderem zespołu. 

DANE KONTAKTOWE  

adres e-mail 

 

adres i nr telefonu 

AUTOR/KA 1  

Imię i nazwisko 

 

tytuł naukowy/zawodowy oraz ukończony kierunek studiów  

 

 

Nazwa uczelni, pracowni lub innego podmiotu, jeżeli Autor/ka go 
reprezentuje w warsztatach 

 (jeśli występuje) 
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Dorobek, 
doświadczenie 
zawodowe 

  

  

  

  

  

 

 

Uwaga: jeżeli zespół liczy większą liczbę członków prosimy o skopiowanie tabeli i uzupełnienie informacji 
o kolejnym/-ch autorze/-rach lub autorce/-kach. 

 

 

OŚWIADCZENIE ZESPOŁU: 

1. Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin Warsztatów projektowych „NA OPRACOWANIE KONCEPCJI 
PROJEKTU IDENTYFIKACJI ZEWNĘTRZNEJ MUZEUM WARSZAWY” (dalej: Warsztaty). 

2. Oświadczamy, że zgłaszamy pracę w treści i formie zgodnej z Regulaminem. 

3. Oświadczamy, że przysługują nam prawa autorskie do pracy zgłoszonej w Warsztatach oraz, że  praca ta 
jest wolna od wad prawnych i nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich. W przypadku 
ujawnienia niezgodności ze stanem rzeczywistym niniejszego oświadczenia zobowiązujemy się do 
zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych 
osób oraz zwrotu Organizatorowi Warsztatów wszelkich uzasadnionych kosztów, jakie Organizator 
Warsztatów poniósł w związku z tymi roszczeniami. 

4. Oświadczamy, że żadna z osób uczestniczących z naszej strony w opracowaniu zgłaszanej pracy nie 
pozostaje w zawodowych lub rodzinnych relacjach zależności z członkami jury lub w innych istotnych 
relacjach zależności z nimi mogących prowadzić do konfliktów interesów zagrażających bezstronności i 
neutralności ich działań lub wypowiedzi. 

5. Oświadczamy, że przenosimy na Organizatora prawo własności egzemplarza pracy zgłaszanej do I etapu 
Warsztatów, a w przypadku zakwalifikowania do II etapu warsztatów przeniesiemy na Organizatora prawo 
własności do wszystkich egzemplarzy i nośników pracy, które są wymagane Regulaminem.  

6. Oświadczamy, że przenosimy na Organizatora Warsztatów autorskie prawa majątkowe  
do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z Pracy z możliwością przeniesienia tych praw na 
osoby trzecie. Przeniesienie praw dotyczy wszystkich pól eksploatacji wymienionych  
w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
a w szczególności: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy i jego egzemplarzy oraz opracowań Pracy i jego egzemplarzy 
każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, 
laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, 
nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, 
płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), 
Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych;  

2) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i  wprowadzanie  
do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak 
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również przesyłanie w ramach w/w sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń 
elektronicznych, w tym komputera; 

3) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 
naziemną oraz za pośrednictwem satelity; 

4) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; 

5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym.  

7. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu i Organizatorowi  prawa do zezwalania na korzystanie z 
autorskich praw zależnych, a w szczególności do sporządzania opracowań całości lub części pracy, 
tłumaczenia, przeróbek i adaptacji. Korzystanie z praw zależnych dotyczy na wszystkich pól eksploatacji 
wymienionych w pkt. 6 powyżej. 

8. Oświadczamy, że w przypadku zakwalifikowania do II etapu warsztatów zawrzemy z Zamawiającym 
umowę na wykonanie pracy II etapu warsztatów, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie 
chyba, że zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Uczestnika warsztatów. 
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Załącznik numer 3 – PROJEKT UMOWY 

 

Umowa o dzieło  

DOP.022._____.2017 

 

zawarta ____________           2017 roku w Warszawie  

zwana dalej „Umową” 

 

pomiędzy: 

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28–42, kod: 00-272, wpisanym do 
Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, 
o nadanym numerze REGON: 016387044, posługującym się NIP: 5251290392, które reprezentują: 

Pani Ewa Nekanda  - Trepka  - Dyrektor Muzeum; 
przy kontrasygnacie Pani Krystyny Salamonik-Latos – Głównej Księgowej, 

zwanym w dalszej części Umowy „Muzeum”” 

 

a, 

 

…................................................................................, 

(imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer dowodu, data urodzenia) 

zwanym dalej Wykonawcą 1 

…................................................................................, 

(imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer dowodu, data urodzenia) 

 

zwanym dalej Wykonawcą 2 

…................................................................................, 

(imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer dowodu, data urodzenia) 

 

zwanym dalej Wykonawcą 3 

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Wykonawcami”, 

została zawarta Umowa następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Muzeum zamawia, a Wykonawcy zobowiązują się solidarnie wykonać dzieło w postaci koncepcji projektu 
identyfikacji zewnętrznej Muzeum Warszawy (zwanym dalej „Dziełem”). 

2. Termin ukończenia Dzieła stanowi termin jego publicznej prezentacji. Wykonawcy zobowiązują się 
przekazać Muzeum Dzieło w formie prezentacji multimedialnej w formacie ppt/pps wraz z częścią 
opisową w terminie do 23 października 2017 roku.  

3. Warunki uczestnictwa w warsztatach oraz procedura naboru została określona w „Regulaminie 
warsztatów projektowych na opracowanie koncepcji projektu identyfikacji zewnętrznej Muzeum 
Warszawy” (zwanym dalej „Regulaminem”). Wykonawcy oświadczają, że zaakceptowali Regulamin. 

4. Regulamin stanowi załącznik numer 1 do Umowy. 
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§ 2 

1. Za wykonanie Dzieła Wykonawcom przysługuje łącznie wynagrodzenie w wysokości  
20 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: dwadzieścia tysięcy,00/100). Podział kwoty 
wynagrodzenia zostanie dokonany następująco (zgodnie ze wspólnym wnioskiem Wykonawców): 

a. dla Wykonawcy ad 1 kwota ……… 

b. dla Wykonawcy ad 2 kwota ……… 

c. dla Wykonawcy ad 3 kwota / 

 Wynagrodzenie określone w zdaniu poprzedzającym przysługuje każdemu wykonawcy w równej części, to 
jest ____ złotych. /postanowienia alternatywne/ 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Muzeum po dostarczeniu Dzieła, w terminie do 21 dni od daty 
złożenia przez wszystkich Wykonawców rachunków wraz z oświadczeniem podatkowym. 

3. Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rachunki bankowe wskazane w rachunkach złożonych przez 
Wykonawców. 

4. Spełnienie przez Zamawiającego całego świadczenia do rąk jednego z Wykonawców, zwalnia go  
z obowiązku świadczenia względem pozostałych. 

 

  

§ 3 

1. Wykonawcy oświadczają, że będą przysługiwać mu autorskie prawa do Dzieła oraz że Dzieło będzie wolne 
od wad prawnych i nie będzie obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.   

2. W przypadku ujawnienia niezgodności ze stanem rzeczywistym niniejszego oświadczenia Wykonawcy 
zobowiązują się solidarnie do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich 
z tytułu naruszenia praw tych osób oraz zwrotu Muzeum wszelkich uzasadnionych kosztów, jakie poniósł 
w związku z tymi roszczeniami. 

3. Wykonawcy oświadczają, że żadna z osób uczestniczących z ich strony w wykonaniu Dzieła nie pozostaje 
w zawodowych lub rodzinnych relacjach z Muzeum lub z członkami jury lub w innych relacjach zależności 
z nimi mogących prowadzić do konfliktów interesów zagrażających bezstronności i neutralności ich 
działań lub wypowiedzi. 

4. Wykonawcy zobowiązują się przenieść na Muzeum prawo własności do wszystkich egzemplarzy  
i nośników, na których utrwalono Dzieła, które są wymagane Regulaminem. W przypadku dołączenia 
dodatkowych nośników i form prezentacji (w szczególności makiet) ewentualne przeniesienie ich 
własności na Muzeum zostanie ustalone odrębnie w postaci aneksu do Umowy. 

5. Wykonawcy zobowiązują się przenieść na Muzeum autorskie prawa majątkowe  
do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z Dzieła z możliwością przeniesienia tych praw na 
osoby trzecie. Przeniesienie praw dotyczy wszystkich pól eksploatacji wymienionych  
w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
a w szczególności: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Działa i jego egzemplarzy oraz opracowań Dzieła i jego egzemplarzy 
każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, 
laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, 
nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, 
płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), 
Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych;  

2) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i  wprowadzanie  
do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak 
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również przesyłanie w ramach w/w sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń 
elektronicznych, w tym komputera; 

3) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 
naziemną oraz za pośrednictwem satelity; 

4) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; 

5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym.  

6. Wykonawcy zobowiązują się do udzielenia Muzeum wyłącznego prawa do zezwalania  
na korzystanie z autorskich praw zależnych, a w szczególności do sporządzania opracowań Działa w 
całości lub części, tłumaczenia, przeróbek i adaptacji. Korzystanie z praw zależnych dotyczy wszystkich pól 
eksploatacji wymienionych w ust. 4 powyżej.  

7. Wykonawcy, jako zespół autorów Działa zachowują prawo do wykorzystywania Utworu do celów 
naukowych, dydaktycznych oraz prezentacji swojego dorobku w sposób przez siebie wybrany, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

8. Skutek przeniesienia praw przewidziany w § 4 ust. 3, 4 i 5 następuje z chwilą wydania Muzeum 
egzemplarza Dzieła, na którym został on utrwalony. 

 

§ 4 

1. Wykonawcy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od Muzeum w 
ramach realizacji Umowy, o ile nie zostały one udostępnione przez Muzeum w sposób zapewniający do 
nich dostęp każdemu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronie internetowej 
Muzeum.  

2. Wykonawcy zobowiązują się do nieupubliczniania Działa ani żadnych elementów Dzieła przed publiczną 
prezentacją, której termin został określony w Regulaminie. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności, co do wszystkich informacji uzyskanych 
od Wykonawców podczas prowadzenia Warsztatów, które zostaną wskazane przez Wykonawcę, jako 
poufne i nie zostaną przez Wykonawców zawarte w Dziele. 

 

§ 5 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło 
interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Muzeum może 
odstąpić od Umowy poprzez złożeni oświadczenia o odstąpieniu w terminie 10 dni od powzięcia 
informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy mogą żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania tej części Umowy, którą wykonali. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcy nie wezmą udziału w wizji lokalnej i spotkaniu organizacyjnym, których 
terminy wyznaczono w Regulaminie Muzeum może odstąpić od umowy i powierzyć wykonanie Dzieła 
innemu uczestnikowi warsztatów, który zajmuje kolejne miejsce na liście zgodnie z wynikami I etapu 
warsztatów. W spotkaniach warsztatowych musi brać udział co najmniej 2 członków zespołu Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawcy nie wezmą udziału w prezentacji w terminie przewidzianym Regulaminem 
lub podczas prezentacji nie przedstawią Dzieła w zakresie zgodnym z wymogami Regulaminu, Wykonawcy 
zapłacą Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięciu tysięcy złotych). Za 
zapłatę tej kary Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność solidarną. 

4. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 
na zasadach ogólnych. 
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§ 6 

1. Muzeum zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcom wszystkich informacji i materiałów, którymi 
będzie dysponował w czasie trwania warsztatów, a które uzna za istotne dla Wykonawców z punktu 
wykonania przedmiotu Umowy. Materiały i informacje będą udostępniane dla wszystkich uczestników II 
etapu Warsztatów za pośrednictwem strony internetowej www.muzeumwarszawy.pl. 

2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcami jest osoba wskazana przez Muzeum: Żaneta 
Urbaniak, adres e-mail zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl. Sposób kontaktowania się z Muzeum 
został określony w Regulaminie. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem bezskuteczności zachowania formy 
pisemnej.  

2. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z postanowień Umowy dotyczą osobiście Wykonawców i nie 
mogą być przez nich przenoszone na osoby trzecie. Osoby wchodzące w skład zespołu Wykonawców 
ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania wobec Muzeum. 

3. W przypadku, gdy jeden z członków zespołu Wykonawców podejmie czynności zmierzające do 
odstąpienia od Umowy w trakcie jej obowiązywania, Wykonawca zwróci się do Muzeum o sporządzenie 
aneksu do Umowy określającego nowy skład zespołu Wykonawcy. Ewentualne podpisanie aneksu do 
Umowy będzie przedmiotem negocjacji. Gdyby udział danego członka zespołu Wykonawców miał 
znaczący wpływ na przyjęcie zespołu do II etapu warsztatów Muzeum ma prawo odstąpić od Umowy z 
winy Wykonawcy. 

4. Obie Strony zwolnione są z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy bez obowiązku wypłacania 
odszkodowania, jeżeli wykonanie tych zobowiązań stało się niemożliwe na skutek zaistnienia zdarzenia 
pochodzącego z zewnątrz, o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani mu 
zapobiec, nawet przy dołożeniu najwyższego stopnia staranności (siła wyższa), a które miało znaczący 
wpływ na wykonanie Dzieła. Strony przystąpią w takim przypadku do rozliczania możliwych do ustalenia 
kosztów.  

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle wykonania Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne 
właściwe siedziby Muzeum. 

3. Umowa została sporządzona w ___ egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Muzeum i po jednym dla 
każdego z Wykonawców.  

 

 

 

Wykonawca ad 1:        Muzeum: 

 

Wykonawca ad 2 

 

Wykonawca ad 3                          

 

 


