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Dotyczy postępowanie przetargowe: 

 
OŚWIADCZENIE 

Załącznik nr 14 

 
„Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-
wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z 
remontem i przebudową pomieszczeń kondygnacji: – I,II,III, oraz IV Hotelu Kopernik zlokalizowanego 
w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych.” 
 

Oświadczam/oświadczamy, iż złożone wraz z ofertą wizualizacje koncepcyjne są 
moim/naszym dziełem i nie naruszają praw autorskich innych wykonawców. 

Oświadczam również, że Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego będzie 
miał prawo, bez dodatkowego wynagrodzenia, do prezentacji mojej/naszych wizualizacji a także możliwość ich 
reprodukcji i publikacji, za pomocą dowolnej techniki, co nie narusza moich/naszych praw autorskich. 

Oświadczam, że w przypadku uznania mojej/naszej oferty wraz z wizualizacjami w 
postępowaniu przetargowym za najwyżej ocenioną, zobowiązuję/zobowiązujemy się przenieść, w ramach  
otrzymanej wynagrodzenia za realizację umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o 
przetargu, na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do przedmiotowej wizualizacji koncepcyjnej, na 
czas nieoznaczony, z prawem korzystania na terenie RP i poza jej terenem na następujących polach 
eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania dzieła, jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, użyczenia, najmu, 
dzierżawy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) reklamy, promocji, udzielania licencji na wykorzystania, tłumaczenia, przystosowywania, 
zmiany układu. 

Oświadczam, że wyrażam/wyrażamy zgodę na przenoszenie autorskich praw majątkowych, 
o których mowa powyżej, na podmioty trzecie bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód oraz 
wynagrodzeń (sublicencja). 

 

Autor/Autorzy wizualizacji (podpis i data): 
 

…………………………………. 
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