
UMOWA 

 

zawarta w dniu 19 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: 

Tomasza Plebana – Wicestarostę  

Mariusza Ścianę – Członka Zarządu 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

Kazimierzem Olszewskim 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PPHU OL – SOUND Kazimierz Olszewski       

z siedzibą w Kielcach, ul. Jeziorańskiego 49/31, 25 – 432 Kielce, wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 

6571592379, REGON: 292809175,  

reprezentacja własna 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot zamówienia płatny z działu 750, rozdziału 75075, 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 

sceny z nagłośnieniem, oświetleniem, montażem i demontażem na imprezę plenerową – 

Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Górno, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2022r. w 

Górnie na stadionie sportowym GKS Góral Górno „Mała Kadzielnia”: 

a) Specyfikacja sceny: 

 scena zadaszona o minimalnych wymiarach 10m x 8m, zarówno dach jak i podłoga, 

 filary metalowe podtrzymujące dach powinny być ruchome ze względu na 

konieczność/możliwość zawieszenia dekoracji na przodzie i tyle sceny,  

 boki i tył sceny zabezpieczone siatkami przeciwwietrznymi i przeciwdeszczowymi, 

 podłoga powinna być wypoziomowana, równa, 

 minimalna wysokość podłogi 1m, 

 całość zabezpieczona barierkami i wyposażona w schody z obu stron. 

Scena musi posiadać atest bezpieczeństwa; 

b) Dźwięk: 



Trzydrożny system nagłośnieniowy z aktywnym podziałem pasm renomowanych firm, który 

ma wytwarzać czysty i nieprzesterowany dźwięk, umożliwiający nagłośnienie imprezy i jej 

słyszalność na najwyższym poziomie. 

Moc aparatury 8kW na stronę. Mikrofony na kablu – 8 sztuk, mikrofony bezprzewodowe – 4 

sztuki oraz mikrofony ściągające, zapewniające słyszalny występ zespołów ludowych oraz 

zespołu disco polo i DJ. System monitorowany musi zabezpieczyć możliwość realizacji 

imprezy w niezależnych torach monitorowanych. Moc minimalna jednego monitora to 

400W. Odsłuchy na scenie. 

c) Światło: 

Urządzenia oświetlenia rozstawione z przodu i na plecach sceny. Całość sterowana z miksera, 

zapewniająca potrzeby zespołów występujących na scenie i prowadzących.  

2. Agregat adekwatny do mocy zapotrzebowania – powyżej 30 kW.  

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

oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

§ 2 

1. Montaż sceny, o której mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca rozpocznie w dniu 27.08.2022r., tak 

aby w dniu 28.08.2022r. scena była gotowa do dyspozycji Zamawiającego od samego rana. 

Kompletna scena wraz z odpowiednim oświetleniem i nagłośnieniem winna być ustawiona, 

przygotowana do imprezy i odebrana przez Zamawiającego w dniu 28.08.2022r. do godziny 

09:00. 

2. Przewidywany czas trwania imprezy, o której mowa w § 1 ust. 1 w dniu 28.08.2022r., od 

12:00 do 22:00, jednakże godziny mogą ulec zmianie z przyczyn nieprzewidzianych. 

3. Przewidywana liczba uczestników imprezy: rotacyjnie do 1000 osób. 

§ 3 

Miejsce świadczenia usługi, o której mowa w § 1 ust. 1: stadion sportowy GKS Góral „Mała 

Kadzielnia” w Górnie.  

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 10.000,00 zł brutto 

(słownie brutto: dziesięć tysięcy 00/100 złotych), w tym należny podatek VAT w stawce – 

zw. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności: wynajem podestów scenicznych i 

zadaszenia, wynajem aparatury oświetleniowej, realizację dźwięku i oświetlenia, montaż i 

demontaż, 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 48 1240 4416 1111 0011 1512 9301. 

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.  

8. 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. 

9. 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. 

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

Zamawiającego. 

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

odsetek za opóźnienie. 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że będą obowiązywać kary umowne: 

a) za niedotrzymanie któregokolwiek terminu, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia 

w wysokości 0,5% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 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 § 4 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 § 4 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. 

§ 6 

Za realizację niniejszej umowy są odpowiedzialne następujące osoby: 

 ze strony Zamawiającego: Magdalena Kumor, tel.: 41 200-14-86, e-mail: 

kumor.m@powiat.kielce.pl, 

 ze strony Wykonawcy: Kazimierz Olszewski, tel.: 600-243-838, e-mail: olszewski-ol-

sound1@o2.pl. 

§ 7 

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. 
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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. 

§ 8 

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. 

§ 9 

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 24.06.2022r.; 

2) Zapytanie ofertowe znak: SR-II.272.2.244.2022. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA                     

 

Wicestarosta 

Tomasz Pleban 

 

Członek Zarządu 

Mariusz Ściana 

 

 

 

 

 

 


