
UMOWA 

 

zawarta w dniu 22 lipca 2022r. w Kielcach pomiędzy:  

Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 

9591645790, REGON: 291009372, 

 Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 

Tomasza Plebana – Wicestarostę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

Piotrem Węzigowskim 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ Piotr 

Węzigowski z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 383, 25 – 551 Kielce, wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 

7991867300, REGON: 260376301,  

reprezentacja własna 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot zamówienia płatny z działu 921, rozdziału 92195, paragrafu 4300  

Wartość usługi poniżej 130.000,00 zł netto – bez stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wykonawcę wyłoniono w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 

w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 roku 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, polegającą na wynajmie i 

obsłudze nagłośnienia imprezy plenerowej, która odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2022r. na 

Błoniach Świętego Krzyża (obszar ok. 1,5ha). Miejsce znajduje się w otulinie 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego od strony gm. Nowa Słupia. 

Impreza będzie odbywać się na całej powierzchni podanego powyżej obszaru – pokazy walk, 

musztra wojskowa, jazda konna i wiele licznych atrakcji (brak sceny stacjonarnej – tylko 

miejsce zadaszone namiotami do ewentualnych przemów zaproszonych gości).  

Główny system frontowy nagłośnienia musi być systemem typu line array (liniowym), 

składającym się z dwóch gron (minimalna ilość modułów w gronie to 8 szt.). Moduł musi być 

zbudowany z dwóch głośników minimum 10” i drivera, minimalna moc pojedynczego  z nich 

musi wynosić 400W, a skuteczność 139dB. Całość musi być uzupełniona kolumnami, które 

muszą być zbudowane z głośników minimum 18”, z mocą około 1000W jednego głośnika, 

nisko tonowymi w ilości 8 szt. Kolumny jak i całość systemu musi być napędzana  i zasilana 

dedykowanymi przez producenta wzmacniaczami. 



System nagłośnieniowy musi być podwieszony na konstrukcji – brak innej możliwości.  

Do realizacji należy użyć cyfrowego miksera audio, posiadającego minimum 48 kanałów oraz 

urządzeń potrzebnych do odtworzenia muzyki, 6 mikrofonów, w tym 2 bezprzewodowe 

(wyposażone w dwa tryby transmisji: Standard i High Density), 2 przewodowe oraz 2 

mikrofony zakładane za ucho (osoba będzie przemieszczać się po całych Błoniach – narrator 

widowiska). Odbiornik musi umożliwiać zakres strojenia do 184MHz i posiadać tryb kanałów 

wysokiej gęstości HD. Odbiorniki do systemu bezprzewodowego muszą być wyposażone w 

aktywne anteny kierunkowe, tzw. płetwy. 

2. Wykonawca musi posiadać agregat prądotwórczy dopasowany mocą do potrzeb systemu 

nagłośnieniowego. 

3. Wykonawca zrealizuje usługę zgodnie ze złożoną i zaakceptowaną przez Strony ofertą, 

Zapytaniem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy oraz przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie. 

§ 2 

1. Montaż nagłośnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca rozpocznie na tyle wcześnie, 

tak aby w dniu 21.08.2022r. kompletne nagłośnienie było odebrane przez Zamawiającego do 

godz. 09:00 i przygotowane do imprezy od godz. 09:00 rano. 

2. Przewidywany czas trwania imprezy, o której mowa w § 1 ust. 1 w dniu 21.08.2022r., od 

godz. 11:30 do godz. 19:00, jednakże godziny mogą ulec zmianie z przyczyn 

nieprzewidzianych. Przewidywana liczba uczestników imprezy: rotacyjnie 500 osób. 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 9.300,00 zł brutto 

(słownie brutto: dziewięć tysięcy trzysta 00/100 złotych), w tym należny podatek VAT w 

stawce 0%. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności: wynajem aparatury nagłośnieniowej, 

realizację dźwięku, montaż i demontaż nagłośnienia, fachową pomoc techniczną, koszty 

transportu. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu usługi w terminie do 

14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w formie 

przelewu na rachunek bankowy numer 33 1050 1416 1000 0090 7319 5688. 

4. Jeżeli będzie dotyczyć niniejszego przedmiotu umowy, to Zamawiający będzie dokonywał 

płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, stosownie do przepisów 

prawa. 

5. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 3 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w 

ust. 4 powyżej. 

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 5 powyżej, 

opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 

płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 

określonym w ust. 3 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 



jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

7. W  przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 3 nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy                     

w terminie wskazanym w ust. 3. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności w 

terminie określonym w ust. 3 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 

Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z 

tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8. Płatność zostanie dokonana po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej 

wg poniższych danych: 

Nabywca: 

Powiat Kielecki 

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 

NIP: 959-164-57-90 

Odbiorca (Płatnik): 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

9. Za dzień dokonania zapłaty faktury zostaje uznany dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

10. Za nieterminowe dokonanie płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia ustawowych 

odsetek za opóźnienie. 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że będą obowiązywać kary umowne: 

a) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wysokości 

0,5% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które Wykonawca odpowiada w wysokości 

90% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty 

zaistnienia podstawy do odstąpienia, w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z 

zobowiązania wskazanego w § 2 ust. 1 umowy w terminie tam wskazanym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty 

zaistnienia podstawy do odstąpienia, w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę 

wykonywania usługi w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy lub w każdym innym 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 



5. Kary podlegają kumulacji, a ich łączna wartość nie przekroczy 90% wartości ryczałtowego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia wyższego odszkodowania niż wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość zastrzeżonych kar 

umownych nie pokryje całości szkody. 

§ 5 

W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do 

danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu 

zamówienia,        w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                  

o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe                     

w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez Starostę 

Kieleckiego. 

2. W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji 

zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 

niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z 

zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych                          

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 

przepisy prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 

związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przewidziany przez przepisy prawa. 

8. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 

przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 

prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 

Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi do 



Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania do Administratora. 

10. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane 

dotyczą zgody. 

§ 6 

Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków, związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  

− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że 

dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

− obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 

ust. 5 RODO.  

− w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 

udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do 

dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie. 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: 

1) oferta Wykonawcy z dnia 14.07.2022r.; 

2) Zapytanie ofertowe znak: SR-II.272.2.253.2022. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA            

          

Starosta 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta 

Tomasz Pleban  


