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U M O W A 

zawarta w dniu 4.03.2021 r. w Kielcach pomiędzy: 

Nabywcą: Powiatem Kieleckim,  ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790,  

REGON: 291009372, 

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

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 

Tomasza Plebana - Wicestarostę 

przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu – Głównego Księgowego 
Agnieszki Trepki na mocy upoważnienia z dnia 01.07.2013 r., 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

Marcinem Karczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marcin 

Karczewski Makar Print z siedzibą w Bobrzy, ul. St. Staszica 22, 26-085 Miedziana Góra 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej, NIP 9591477708, REGON 292865558, reprezentacja osobista 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Umowa finansowana z Działu 630, Rozdziału 63003, paragrafu 4300.  

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,  

w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku znak: SR-II.272.2.31.2021, procedura 

prowadzona bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o 

„Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach”, została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający powierza do wykonania,  
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na aktualizacji plansz na 
tablicach informacji turystycznej ,,przyobiektowych” w miejscowościach: 

 Miedzianka gm. Chęciny (przy Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w 
Miedziance), 

 Chałupki gm. Morawica (przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa), 

 Brzeziny gm. Morawca (przy kościele pw. Wszystkich Świętych), 

 Zachełmie gm. Zagnańsk (przy kościele Św. Rozalii i Św. Marcina). 
2. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i montażu uaktualnionych plansz. 

3. Wykonawca przedstawi projekty graficzne plansz a Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych 

od otrzymania projektu zaakceptuje je lub wniesie uwagi . W przypadku wniesienia uwag 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je w terminie umożliwiającym wykonanie 

przedmiotu umowy w terminie umownym. 

4. Plansze do tablic ,,przyobiektowych” mają wymiar 200cm na 120cm wykonane z matowej 

blachy. 

5. Wszystkie materiały niezbędne do opracowania projektów graficznych plansz, o których 

mowa w ust. 3 powyżej zapewnia Wykonawca. 
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6. Plansze o których mowa ust. 3 powyżej musza być wydrukowane z laminatem wylewnym 

3M, wytrzymałość na blaknięcie, tekst znajdujący się na planszy musi być w języku 

polskim oraz angielskim. 

7. Na laminat użyty do wykonania przedmiot umowy, o którym mowa w ust.6 Wykonawca 

udziela minimum 5 lat gwarancji od momentu protokolarnego odebrania przedmiotu 

umowy. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo wnosić uwagi do 

wyników realizacji umowy, zaś Wykonawca winien te uwagi uwzględnić 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada zaplecze techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz 

niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia 

konieczne dla należytego wykonania przedmiotu umowy oraz będzie w stanie wykonać 

przedmiot umowy na warunkach określonych w umowie; 

b) jest uprawniony do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz posiada odpowiednie siły własne i znajduje się w sytuacji 

finansowej umożliwiającej należyte spełnienie jego zobowiązań umownych; 

c) posiada doświadczenie w wykonywaniu tego typu zleceń. 

d) wykona przedmiot umowy oraz usunie wszelkie w nim wady zgodnie z umową. 

e) zapoznał się z treścią części składowych niniejszej umowy i nie wnosi co do niej 

zastrzeżeń; 

2. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia  

i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne. 

Jednakże umowy z podwykonawcami będą zgodne co do treści z umową zawartą  

z udziałem Wykonawcy. Odmienne postanowienia są nieważne. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze 

wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w 

toku realizacji z winy Wykonawcy - doprowadzenie go do stanu zgodnie z umową, 

c) zapewnienie wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową 

wykonania przedmiotu umowy. 

§3 

1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością  

i w termiach ustalonych umową. Przedmiot umowy winien zostać ukończony w terminie  

30 dni od dnia podpisania umowy, to jest do dnia 3.04.2021 r.\ 

§4 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 5 

000,00 zł brutto  (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w tym VAT w stawce 23% 
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2. W wynagrodzenie wliczony jest należny podatek od towarów i usług VAT. 

§5 

1. Wykonawca na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego,  

o którym mowa w § 9 niniejszej umowy, wystawia fakturę VAT. 

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana w formie przelewu na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr 71 1050 1416 1000 0022 9757 8649, w terminie do  
14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty faktury 
uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisu ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

3. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach 
mechanizmu podzielnej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa  
w ust. 3 powyżej. 

5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 4 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w terminie określonym w ust. 2, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

6. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 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. 2. 

7. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2,  
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 
odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

8. Za nieterminowe dokonanie płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczenia   
ustawowych odsetek  za opóźnienie. 

9. Faktura powinna być wystawiona wg poniższych danych: 
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

10. Zamawiający nie ponosi konsekwencji z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo 
wystawionych faktur VAT, w szczególności dotyczących terminu płatności. 

§6 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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) (Dz. U. UE. L. z 2016r. poz. 119, str. 1), 

dalej zwany „RODO”, informuję, że: 



4 
 

1. W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem Państwa danych osobowych 

będzie Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez  Starostę 

Kieleckiego z siedzibą przy ulicy Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce. 

2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl.  

3. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.  

4. Dane osoby, której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje 

brak możliwości zawarcia umowy.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby 

lub podmioty, którym na wniosek w przypadkach przewidzianych przepisami prawa będzie 

udostępniona dokumentacja postępowania. 

6. Dane osobowe osoby, której dotyczą, będą udostępniane organom kontrolnym oraz 

innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

7. Dane osobowe osoby, której dotyczą, pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy  

z wybranym Wykonawcą będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi, 

obowiązującymi u Zamawiającego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać 

przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne 

dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  

8.Osoba, której dane dotyczą posiada:  

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych  

z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz postanowień postępowania 

wraz  

z Załącznikami,  

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego,  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym 

organizacjom międzynarodowym. 

10. Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  
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− 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 że 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 jest zobowiązany 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 oferty, stanowiącym Załącznik do 

dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie. 

§7 

Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, na 

podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wymaganiami mających 

zastosowanie przepisów technicznych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz 

aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

§8 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia odbioru wykonanego przedmiotu umowy w terminie określonym  

w umowie. 

2) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych umową. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy są : 

- ze strony Zamawiającego Wioletta Krzyżanowska tel. 41 200 15 92; e-mail: 

krzyzanowska.w@powiat.kielce.pl 

- ze strony Wykonawcy Szczepan Wisowaty tel. 500 16 14 81; e-mail: biuro@makar-print.pl  

§9 

1. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez Strony 

lub przedstawicieli Stron protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, 

w tym ewentualnie listę stwierdzonych nieistotnych wad i usterek oraz ustalony przez 

Strony termin na ich usunięcie bądź, w przypadku odmowy odbioru - zakładany termin 

ponownego przystąpienia do odbioru. 

2. Za umowną datę ukończenia przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia go przez 

Wykonawcę do odbioru, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru 

ostatecznego przedmiotu umowy. 

3. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy  

w formie protokołu ostatecznego odbioru. 

§10 

mailto:krzyzanowska.w@powiat.kielce.pl
mailto:biuro@makar-print.pl
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki  

w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 powyżej. 

b) za nieterminowe lub niewłaściwe usunięcie wad przedmiotu umowy (usterek) 

stwierdzonych przy odbiorze i/lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,1%, 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki, jaki upłynie od dnia wyznaczonego na usunięcie wady (usterki) do 

dnia jej usunięcia  potwierdzonego przez Zamawiającego; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego –  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 2. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

jeżeli kary te nie pokryją poniesionych przez niego szkód. 

§11 

1. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez wyznaczania dodatkowego terminu do 
jej wykonania. 

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

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.2 powyżej Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy. W takim 
przypadku przy pomocy Wykonawcy Zamawiający sporządzi protokół z wykonania  części 
umowy i na tej podstawie proporcjonalnie do zrealizowanej części umowy Zamawiający 
dokona zapłaty wynagrodzenia. 

§12 

Wykonawca może dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności na rzecz osoby 

trzeciej po uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgodzie Zamawiającego  

na dokonanie przelewu. 

§13 

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 

majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy, które mogą być wykorzystywane na 

następujących polach eksploatacji: 
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu i jego części składowych  

i przynależności – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wraz 

z przynależnościami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

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. 

2. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 

Zamawiającemu. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani 

terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich 

innych państw. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 

Zamawiającego osobiście  lub za pośrednictwem osób trzecich, z zachowaniem 

oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów przedmiotu umowy 

i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej. 

§14 

1. Wszelkie powiadomienia dokonywane na mocy niniejszej umowy będą przekazywane  

w formie pisemnej na adresy do korespondencji podane powyżej lub na inne adresy, 

które zostaną pisemnie podane do wiadomości drugiej Strony. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przede wszystkim 

przepisy kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi. 

4. Strony zobowiązują się w szczególności do podjęcia prób ugodowego rozwiązania 

ewentualnych sporów powstałych w związku z lub w wyniku wykonywania niniejszej 

umowy, w tym dotyczących kwestii jej istnienia, rozwiązania lub ważności. W razie braku 

porozumienia właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Wszczęcie postępowania sądowego przez jedną ze Stron, nie będzie jednak powodować 

wstrzymania realizacji zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Jakakolwiek uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

otrzymuje Zamawiający, zaś jeden otrzymuje Wykonawca. 

7. Załącznikami  do umowy są: 

- Nr 1  Oferta Wykonawcy, 

- Nr 2 Rozeznanie rynku wraz z załącznikami 

Zamawiający          Wykonawca 
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