
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/SZ/KGO/ 2020 z dnia 23.07.2020 r.  
 

UMOWA 
zawarta w dniu ………. w Rybniku pomiędzy: 

 
Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach, Wydział X KRS pod nr 0000107150, nr NIP 642-27-69-097, REGON 277838174, 
który reprezentują:  

1. ……………………………………………………………., 
2. ……………………………………………………………., 

 
zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
którą reprezentuje: …………………………………………………………………………………………………………..…… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie logo marki turystycznej Kraina Górnej Odry 

wraz z księgą znaku i elementami identyfikacji wizualnej oraz zaprojektowanie logo 
trzydniowego święta marki Kraina Górnej Odry wraz z księgą znaku i elementami 
identyfikacji wizualnej na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym 
i w załączniku nr 1 zapytania, które stanowią integralną część umowy. 

2. W pierwszej kolejności Wykonawca rozpocznie prace nad logo i systemem identyfikacji 
wizualnej marki turystycznej Kraina Górnej Odry. Prace nad logo trzydniowego święta 
marki zostaną rozpoczęte dopiero po dokonaniu ostatecznego wyboru koncepcji 
kreatywnej dla marki turystycznej Kraina Górnej Odry przez Zamawiającego oraz po 
otrzymaniu od Zamawiającego koncepcji trzydniowego święta Krainy Górnej Odry. 
Zamawiający dostarczy koncepcję trzydniowego święta Wykonawcy nie później aniżeli 
do 30 dni od podpisania umowy z Wykonawcą. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu systemy identyfikacji dla dwóch logotypów 
w wersji drukowanej w formie Księgi Identyfikacji Wizualnej oraz w formie 
elektronicznej umożliwiającej jego wykorzystanie w druku (pliki otwarte i zamknięte w 
przestrzeni barw RGB oraz CMYK .cdr lub .ai (ew. .eps); .jpeg, .png, .pdf etc.). 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z oczekiwaniami Zamawiającego oraz odebrał od 
Zamawiającego niezbędne informacje na potrzeby wykonania Systemu Identyfikacji 
Wizualnej dla logo marki Kraina Górnej Odry oraz logo trzydniowego święta marki. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczające kwalifikacje i wiedzę, żeby te prace 
wykonać. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie z tytułu naruszenia praw autorskich. 
 
 



§ 2 
Termin prac 

 
1. Umowę zawiera się na czas określony tj. 60 dni kalendarzowych,  od dnia podpisania 

umowy do dnia ……………. 
2. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia każdego etapu realizacji 

przedmiotu umowy zaakceptuje go lub zgłosi do niego uwagi w formie pisemnej lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 9 ust. 2 pkt. a).  

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wybranego etapu realizacji 
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić i przedstawić 
poprawiony projekt, w terminie do 3 roboczych dni liczonych od daty przesłania uwag 
przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zaakceptuje poprawiony projekt w terminie do 2 dni roboczych liczonych 
od daty przedstawienia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego kolejnych uwag do poprawionego projektu, postanowienia ust. 3 i 4 
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 

brutto ……………………………………….. (słownie: …………………………………….  złotych ………/100). 
2. Koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem zamówienia opisanego 

w  §1 pkt. 1 zawierają się w wynagrodzeniu Wykonawcy płaconym przez Zamawiającego. 
3. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury / rachunku. 
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie podpisany przez strony 

umowy protokół odbioru „bez zastrzeżeń”. 
 

§ 4 
Wady dzieła 

 
1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wadliwości przygotowanych Systemów 

Identyfikacji Wizualnej dla marki i święta marki Wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty przyjęcia i potwierdzenia 
zgłoszenia przez Wykonawcę. 

2. Powyższy wypadek dotyczy stwierdzenia wadliwości systemu identyfikacji, które nie 
powstały na skutek działania siły wyższej, osób trzecich lub Zamawiającego.  

 
§ 5 

Prawa do strony 
 
1. Z momentem przekazania dzieła Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na niego 

autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie, 
b) zwielokrotnianie techniką druku i technikami videograficznymi, cyfrowymi 

i elektronicznymi, 
c) wprowadzanie do pamięci komputera, 
d) udostępnianie w sieci Internet, 



e) publiczne prezentowanie, 
f) wystawianie, 
g) wyświetlanie, 
h) wypożyczanie i wynajmowanie, 
i) wykorzystywanie fragmentów przedmiotu zamówienia i materiałów źródłowych 

do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego.  
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje odpłatnie z chwilą zapłaty 

wynagrodzenia określonego w § 3, ust. 1 umowy. 
3. Wykonawca przenosi ponadto na Zamawiającego prawa do udostępniania, kopiowania, 

odsprzedawania, modyfikowania treści i grafik zawartych w obu Systemach Identyfikacji 
Wizualnej o których mowa w  § 1 pkt. 1. 

 
§ 6 

Klauzula poufności 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie jakichkolwiek informacji 
odnośnie przedmiotu umowy, w szczególności dotyczących dokumentacji chyba, że 
udostępnienie tych informacji będzie konieczne w związku w powierzeniem wykonania 
pewnych prac osobom trzecim. Wykonawca zobowiązuje się w takim wypadku udostępnić 
tylko niezbędne informacje i uzyska zgodę Zleceniodawcy na udzielenie takich informacji. 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania umowy, niewykonania lub jej 
nienależytego wykonania, jak również w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
bądź Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na 
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust.1 umowy. 

2. Za  przekroczenie  terminu  zakończenia  realizacji  umowy  określonego  w  §2, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za każdy dzień opóźnienia, karę umową w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy. 

3. W przypadku, gdy kary umowne i odsetki nie pokrywają szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy w przypadkach, o których mowa 
w art. 145a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone 
protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu Stron. W przypadku braku 
stawiennictwa Wykonawcy, protokół o którym mowa powyżej sporządzi jednostronnie 
Zamawiający. 



3. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, 
w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
określonego w § 2 wynosić będzie więcej niż 20 dni. 

4. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy i wyznaczy 
Wykonawcy dodatkowy, 7 dniowy, termin na wykonanie tego zobowiązania. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że jako nienależyte wykonanie umowy 
w rozumieniu ust. 4 traktować należy w szczególności przypadki: 

a) trzykrotnego zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do któregokolwiek z elementów 
przedmiotu umowy przedstawionego do odbioru zgodnie z § 2; 

b) dwukrotnego nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag zgłoszonych przez 
Zamawiającego do któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy 
przedstawionych do odbioru zgodnie z § 2. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienie od umowy w przypadku gdy Zamawiający 
bez uzasadnienia nie przystąpił do odbioru, odmawia odbioru, albo odmawia podpisania 
protokołu odbioru w umówionym terminie.  

7. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za 
pokwitowaniem. 

 

§9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym  
w celu sprawnego wykonywania umowy. 

2. Do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonania niniejszej umowy powołane zostają 
następujące osoby: 
a) ze strony Wykonawcy: …………………….., e-mail: …………………..……….. , tel. 

…………………………….. 
b) ze strony Zamawiającego: Urszula Kiraga – specjalista ds. promocji, informacji  

i turystyki, e-mail: u.kiraga@subregion.pl  tel. + 48 664 459 430 
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany umowy, 

wymaga jednak poinformowania drugiej Strony na piśmie pod rygorem bezskuteczności. 

 

§ 10 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1. Zapytanie ofertowe nr  1/SZ/KGO/2020 wraz z załącznikami 
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikiem (kserokopia) - Załącznik nr 2. 

 

§11 
Przetwarzanie danych osobowych 

Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych dobrowolnie  
w niniejszej umowie, jedynie w celu jej prawidłowej realizacji. Strony oświadczają, że dane te 
będą przetwarzane w ich siedzibach. Każda ze stron ma prawo do wglądu do swoich danych  
i ich zmiany zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.  
z 2019 poz.1781). 



 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku gdy Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu umowy 

podwykonawcy/podwykonawcom, wobec Zamawiającego Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania podwykonawcy/podwykonawców jak za własne. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 
z umowy, w całości ani w części. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nim związane Strony zobowiązują 
się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu 
stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem 
właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania dzieła oraz przepisy prawa autorskiego. 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
                               

…………………………………………………………… 
             (podpis Wykonawcy)                     (podpis i pieczęć Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 


