
UMOWA O DZIEŁO

H . eo.Og.2O2/r_ . . .zawarta w dniu............... ..................... w Kielcach pomiędzy:

Nabywcą: Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, AIIP: 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 Anny Moskwy - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej „Zamawiającym"

a

Sławomirem Rakowskim zamieszkałym Ziemblice 13, 28-200 Staszów PESEL 84121714956 
zwanym dalej „Wykonawcą"

Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Płatne Dział: 750, Rozdział: 75075, Paragraf: 4170

§1
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający powierza do wykonania, 

a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia materiału filmowego, 
wykonanego przy użyciu drona podczas widowiska plenerowego pn. „Opowieść jako żywa..." 
z okazji 370. rocznicy śmierci Księcia Wojewody Jeremiego Wiśniowieckiego w dniu 
22.08.2021 r. Przedmiotem umowy jest również przeniesienie na Zamawiającego autorskich 
praw majątkowych oraz praw pokrewnych, w tym również w zakresie wykorzystania 
podkładu muzycznego do przygotowanego materiału filmowego.

2. Format filmu w wersjach min. 4k 25kl i fuli HD 25kl, powinien trwać min. 3 minuty 
i przedstawiać relację z widowiska plenerowego pn. „Opowieść jako żywa..." z okazji 
370. rocznicy śmierci Księcia Wojewody Jeremiego Wiśniowieckiego w dniu 22.08.2021 r.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania materiału filmowego z dobraną ścieżką 
dźwiękową oraz ewentualnym przekazem słownym w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Film składać się będzie z ujęć lotniczych, wykonanych z drona na terenie i za zgodą 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

5. Materiał powinien być przekazany w formacie umożliwiającym odtworzenie na każdym 
sprzęcie komputerowym.

6. Przedmiot umowy powinien być dostarczony Zamawiającemu w wersji elektronicznej na 
płycie CD 2 szt. i nośniku danych typu pendrive w jednym egzemplarzu, oraz na nośniku 
wirtualnym tj. dostarczenie linku do tak zwanej „chmury".

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo wnosić uwagi do wyników 
realizacji umowy, zaś Wykonawca winien te uwagi uwzględnić.
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§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) zezwolenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego na operacje lotnicze (dron) na terenie parku 
(nad Świętym Krzyżem), w dniu 22.08.2021 r. uzyska Organizator wydarzenia, tj. Starostwo 
Powiatowe w Kielcach;

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. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych.
3. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. Przyjmujący zamówienie 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.

4. 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 przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - doprowadzenie go do stanu poprzedniego,
c) zapewnienie wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania 

przedmiotu umowy.

§3
1. Przyjmujący zamówienie rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w dniu 22.08.2021 r. 

o godzinie 11:00.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością 

i w termiach ustalonych umową. Przedmiot umowy winien zostać ukończony do dnia 
06.09.2021 r.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 850,00 zł brutto 
(słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

§5
1. Płatność należna Wykonawcy będzie dokonana po zrealizowaniu przez Wykonawcę 

i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy i wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu 
realizacji przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr 35 1020 4926 0000 1802 0048 3669 w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku, przy czym podstawa do wystawienia 
rachunku jest Protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 umowy oraz 
Oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS.

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku 
opóźnienia Zamawiającego w terminowej płatności rachunku, Wykonawca uprawniony jest 
do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie.

5. Rachunek należy wystawić zgodnie z danymi poniżej:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372,
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce

§6
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych 
z przygotowaniem i realizacją niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§7
Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, 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 realizację umowy są :

ze strony Zamawiającego Pani Agnieszka Madetko tel. 41 200 13 92; e-mail: 
madetko.a@powiat.kielce.pl
ze strony Wykonawcy Sławomir Rakowski tel. 605 486 752; e-mail: staszowskizdrona@gmail.com

§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 
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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
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, tj. niedotrzymanie daty ukończenia - 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 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 0,01% , wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 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 Wykonawca - w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 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 niniejszej umowy.

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
Wykonawca może dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej po 
uprzedniej pisemnej - pod rygorem nieważności - zgodzie Zamawiającego na dokonanie przelewu.

§12
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe 

do wykonanego przedmiotu umowy, które mogą być wykorzystywane na następujących 
polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu i jego części składowych i przynależności - 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką audiowizualną 
i 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 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

4



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 Wykonawca.

5. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów przedmiotu umowy 
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.

§13
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. Jakiekolwiek uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej 
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 
Zamawiającego i jednej dla Wykonawcy.

Wykonawca

S K ARBNIK

Moskwa
SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNO - PRAWNEM 

RADCA PRAWNY
Urdfllpa Miernik 

^KL-K-725
Kielce, dn.
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