
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 3/SZ/KGO/ 2022 z dnia 25.05.2022 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 
 

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

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

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

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego leżaków, flag 

masztowych, stojaków reklamowych, materiałów drukowanych i gadżetów promocyjnych na 

II edycję Festiwalu Górnej Odry na warunkach i zasadach określonych w dalszej  części umowy 

i  zapytaniu ofertowym nr 3/SZ/KGO/2022, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia 
przedmiotu umowy dla części nr ......................... tj. …………………………………. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczające kwalifikacje i wiedzę, żeby wykonać 

przedmiot umowy. 

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia jest sfinansowane z Budżetu Samorządu Województwa 

Śląskiego w ramach zadania publicznego pn. „Organizacja i promocja II edycji Festiwalu Górnej 

Odry”.  

 

§ 2 

Termin prac 
 

1. Umowę zawiera się na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia ……... 

z zaznaczeniem, że najpóźniej w tym dniu zostanie dostarczona Zamawiającemu całość 

przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od przedstawienia poszczególnych etapów realizacji 
przedmiotu umowy zaakceptuje je lub zgłosi do nich uwagi mailowo na adres: ………………. 
Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że etap zaakceptował. 



3. Wykonawca w terminie do 1 dnia roboczego od otrzymania uwag od Zamawiającego prześle 

do akceptacji poprawione projekty na adres mailowy: turystyka@subregion.pl. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie opisanego w § 1 nn. 

przedmiotu umowy, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez  zastrzeżeń”.  

Wynagrodzenie  będzie  opiewać na kwotę brutto …………. zł (słownie: …………. złotych /100). 

2. Koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem zamówienia opisanego w § 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.  

§ 4  

Prawa autorskie 
 

1. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi nieodpłatnie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy na 

wszystkich polach eksploatacji. W szczególności 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 i modyfikowania przekazanego przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

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 Zamawiającego na udzielenie takich informacji. 

mailto:turystyka@subregion.pl


§ 6 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, 

oraz że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Gadżety, flagi, leżaki oraz stojaki promocyjne nie mogą ulegać trwałym zniekształceniom, nie 

mogą ulegać zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu, powinny być niezawodne w stopniu 

przyjętym dla artykułów danego rodzaju. Nie mogą występować zarysowania, przebarwienia, 

pęknięcia i inne uszkodzenia produktu widoczne gołym okiem. Graficzne elementy produktu 

nie mogą ścierać się, rozmazywać lub zmieniać kolorów np. podczas panujących warunków 

atmosferycznych. Sposób wykonania i użyte materiały nie mogą wywoływać wątpliwości co 

do jakości produktu. 

3. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunięcie usterek lub wad 

przedmiotu niniejszej Umowy) lub dostarczenie przedmiotu niniejszej Umowy (zamówienia) 

wolnego od wad, w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego stosownego zgłoszenia 

o powstaniu lub ujawnieniu się wady lub usterki, w którym Wykonawca określi sposób 

wykonania naprawy gwarancyjnej. 

4. W przypadku opóźnień Wykonawcy, w okresie gwarancji, w usunięciu wad, przekraczających 

14dni, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad, osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez 

utraty prawa do gwarancji 

 
§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 niniejszej umowy. 

3. Przy przekroczeniu terminu wykonania strony Zamawiający ma prawo do naliczania kary 

umownej w wysokości 0,5  %  łącznego  wynagrodzenia  brutto,  określonego  w § 3 niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki. 

4. 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. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

stron. 

3. 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. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego dotyczące wykonywania dzieła oraz przepisy prawa autorskiego. 

 
 
 
 
 
 

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

(podpis Wykonawcy) (podpis i pieczęć Zamawiającego) 

 


