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UMOWA 

 
zawarta w dniu 3 stycznia 2022r. w Kielcach pomiędzy:  
Nabywcą: Powiatem Kieleckim ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 
291009372 
Odbiorcą: Starostwem Powiatowym 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  
Michałem Kulińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Michał Kuliński 
MKAtech z siedzibą w Rakoszynie, Rakoszyn 40, 28 – 362 Nagłowice, wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 
6562293507, REGON: 382029447,  
reprezentacja własna 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
została zawarta umowa następującej treści: 
Przedmiot zamówienia płatny z działu 750 rozdziału 75020 paragrafu 4300  
Procedura prowadzona bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publ icznych,           
w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w 
Kielcach 
 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wsparcia technicznego na okres 1 roku dla Starostwa 
Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce z następującymi opcjami 
poziomu usług: serwis na miejscu lub poza siedzibą (w sytuacji braku możliwości naprawy 
na miejscu) oraz wsparcie techniczne na posiadany przez Starostwo Powiatowe system 
dozoru wizyjnego CCTV – Novus Management System. 

2. Usługa dotyczy produktów wyspecyfikowanych poniżej: 

Lp. Produkt Numer seryjny (SN) 
Ilość 

(szt.) 

Termin 
zakończenia 

obowiązującej 
gwarancji 

1 Stacja robocza CCTV Fujitsu Celsius R930 YLQS018823 1 08.05.2017r. 

2 Zasilacz PULSAR PS-15012100 --- 3 08.05.2017r. 

3 
Ogranicznik przepięć LAN NOVUS NVS-

110E/O 
--- 13 

08.05.2017r. 

4 
Ogranicznik przepięć zasilania NOVUS NVS-
021PS 

--- 3 
08.05.2017r. 

5 
Klawiatura sterująca systemem VIDEOTEC 
DCZ 

--- 1 
08.05.2017r. 

  

CN054X3G74445415138L  

CN054X3G74445415139L 
CN054X3G74445415140L 
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08.05.2017r. 
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CN054X3G74445415143L 

CN054X3G74445415144L 
CN054X3G74445415145L 

7 
System transmisji bezprzewodowej CAMSAT 
CDS-5IP 

75118539300 1 
08.05.2017r. 

8 
Kamera NOVUS wewnętrzna  
(NOVUS NVIP-5DN2021D/IR-2P, NOVUS 
NVIP-3DN4010V/IRH-1P 

 62 
 
08.05.2017r. 

9 

Kamera NOVUS zewnętrzna  

(NOVUS NVIP-3DN4010V/IRH-1P, NOVUS 
NVIP-2DN6020SD) 

 13 

 

08.05.2017r. 

10 
Kamera NOVUS zewnętrzna  
NOVUS NVIP-2DN7030SD-2P 

 2 
24.08.2018r. 

11 Kamera NOVUS NVIP-5V-6402F  1 18.06.2021r. 

12 
Kamera NOVUS NVIP-5V-6402F z uchwytem 
NVB-6015VB 

 1 
18.06.2021r. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy w taki sposób, aby 
została zachowana ciągłość działania wsparcia technicznego. 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia 03.01.2022r. do dnia 03.01.2023r. 

§ 3 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni 12-miesięczną 

konserwację systemu dozoru wizyjnego CCTV wraz z zainstalowanym sprzętem oraz 
oprogramowaniem.   W ramach czynności konserwacyjnych Wykonawca jest zobowiązany 

do: 
1. Utrzymywania w stałej sprawności całego systemu dozoru wizyjnego CCTV – Novus 

Management System, tj. dokonywania pomiarów i czynności mających na celu zapobieganie 

powstawaniu uszkodzeń, zapewnienie niezawodnej pracy. Realizację powyższych czynności 
będą potwierdzać protokoły realizacji przeglądów. Przeglądy powinny zostać wykonane co 

najmniej raz na kwartał, a czas pomiędzy nimi nie może być krótszy niż 60 dni. W ramach 
przeglądu Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Sprawdzenia poprawności działania następujących urządzeń: 
a) wewnętrznych punktów kamerowych w zabudowie sufitów podwieszanych, kamer 

kopułowych dzień/noc – łącznie 62 kamery, 
b) zewnętrznych punktów kamerowych na elewacji budynku oraz na słupach zlokalizowanych 

na parkingu przynależnym do budynku Starostwa Powiatowego         w Kielcach, kamer 
kopułowych dzień/noc, kamer szybkoobrotowych – łącznie 15 kamer; 

2) Przeglądu:  
a) stacji podglądu GPD zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni Starostwa, 

b) 6 szt. monitorów LCD zlokalizowanych w portierni Starostwa, 
c) oprogramowania w celu wychwycenia ewentualnych zdarzeń, wskazujących na jego 

niepoprawną pracę oraz diagnozę ewentualnych problemów; 
3) Aktualizacji oprogramowania systemu dozoru wizyjnego CCTV – Novus Management System 

do najnowszej dostępnej, stabilnej wersji, umożliwiającej pełne i poprawne działanie 

systemu. 
2. Czyszczenia i konserwacji raz w roku wszystkich kamer opisanych w ust. 1 pkt 1) powyżej.  
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3. Zapewnienia możliwości telefonicznych konsultacji technicznych w dni robocze w godz.: 

07:15 – 15:15. 
4. Zapewnienia możliwości zgłaszania awarii systemu telefonicznie oraz za pomocą poczty 

elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń serwisowych 24 
godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

5. Diagnozowania powstałych uszkodzeń. 
6. Przeprowadzania niezbędnych napraw na zasadzie: 
1) zdemontowania kamery (lub samej głowicy kamery) przez Wykonawcę oraz 

przeprowadzenia ekspertyzy technicznej, po której Wykonawca informuje  
2) Zamawiającego o kosztach naprawy warsztatowej oraz terminie wykonania usługi; 
3) akceptacji kosztów bądź rezygnacji i zwrotu sprzętu do Zamawiającego; 
4) naprawy i testów warsztatowych. 

W ramach procesu naprawy Zamawiający podejmuje decyzję o opłacalności naprawy            
w oparciu o diagnozę przeprowadzoną przez Wykonawcę.  
W przypadku przekazania kamery do serwisu, jest sporządzany każdorazowo Protokół 
zlecenia serwisowego, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. 

7. Jeżeli zaistnieje konieczność demontażu i naprawy sprzętu poza siedzibą urzędu, wówczas 
zostanie sporządzony protokół zlecenia serwisowego z określeniem przewidywanego okresu 

naprawy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, elementów i podzespołów w ramach 

zapłaty za konserwację, w przypadku gdy usunięcie tych awarii nie jest objęte gwarancją.  W 
przypadku, gdy do usunięcia awarii będzie konieczna wymiana uszkodzonego elementu lub 
podzespołu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego i na podstawie odrębnego zlecenia, 
dostarczy element lub podzespół na wymianę po przedstawieniu wyceny tego elementu lub 
podzespołu, natomiast usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna i zostanie wykonana 
zgodnie z ust. 6 powyżej. 

9. Wykonawca będzie realizował naprawy serwisowe i konserwacje w godzinach pracy urzędu. 
10. Zdalnej aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostępnej, stabilnej wersji, 

umożliwiającej pełne i poprawne działanie całego systemu. 
11. Prowadzenia pełnej dokumentacji eksploatacyjnej. 

§ 4 

Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy 
nie będzie naruszać praw do znaku handlowego, konstrukcji przemysłowych ani innych praw,         

w tym jakichkolwiek osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich. Wykonawca 
ponosi z tego tytułu odpowiedzialność zarówno wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich.  
§ 5 
Postępowanie Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych: 

1. Czas reakcji na awarię nie może być dłuższy niż 8 godzin i jest rozumiany jako podjęcie 
działań w jakikolwiek wybrany sposób: praca zdalna lub przyjazd na miejsce. 

2. Awaria krytyczna oznacza: uszkodzenie powodujące całkowite zatrzymanie pracy systemu, 
brak możliwości pełnego podglądu oraz rejestracji nagrań, krótkotrwałe lecz bardzo częste 
przerwy w pracy systemu, całkowity brak dostępu do systemu.  

3. Awaria zwykła oznacza: uszkodzenie powodujące trudności w realizowaniu monitoringu, 
obniżenie funkcjonalności systemu.  

4. Maksymalny czas na usunięcie awarii nie może być dłuższy niż 8 godzin w przypadku awarii 
krytycznej oraz jeden dzień roboczy (24 godziny) w przypadku awarii zwykłej od chwili 
zgłoszenia awarii, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 
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5. Gwarantowane usunięcie awarii w czasie 24 godzin w dni robocze oraz 48 godzin w dni 

wolne i święta od chwili zgłoszenia. 
 
UWAGA! 
Powyższe czasy napraw obowiązują w przypadku uszkodzeń/usterek nieobjętych gwarancją! 
Wykonawca w ramach swoich obowiązków w czasie wskazanym powyżej jest zobowiązany 
do podjęcia reakcji, diagnozy uszkodzenia, naprawy w przypadku uszkodzenia 
niepodlegającego gwarancji. 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem należytej 
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy 
wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, odpowiednią bazę techniczną                 
i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do: 

1) dołożenia należytej staranności przy realizacji przedmiotu umowy; 
2) wykonywania umowy przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 
3) zapewnienia personelu posiadającego wiedzę, doświadczenie i  kwalifikacje niezbędne dla 

terminowej realizacji przypisanych zadań. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze 
strony Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy posiadają niezbędne 
kwalifikacje i uprawnienia, pozwalające na należyte wykonanie jej przedmiotu. Imienne 
Certyfikaty producenta sprzętu Novus , poświadczające uprawnienia do przeprowadzania 
czynności serwisowych sprzętu, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” stanowią 
Załącznik nr 3 do umowy; 

4) zapewnienia należytego wykonywania obowiązków przez przedstawicieli Wykonawcy; 
5) dostarczania informacji na temat terminu jego realizacji, rzeczywistego stanu realizacji 

zgłoszonych awarii, co najmniej bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia oraz dodatkowo na 
żądanie Zamawiającego; 

6) przestrzegania procedur wewnętrznych Zamawiającego w zakresie polityki bezpieczeństwa. 
3. Wykonawca oświadcza ponadto i gwarantuje, że: 
1) będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez personel 

Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy; 
2) system podlegający opiece autorskiej po dokonaniu aktualizacji będzie zgodny z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonymi w 
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”; 

3) zapewni komunikację personelu Wykonawcy z Zamawiającym w języku polskim przez cały 
okres wykonywania umowy; 

4) będzie dostarczał aktualizacje wolne od błędów; 
5) będzie udostępniał Zamawiającemu aktualizacje systemu oraz będzie informował drogą 

telefoniczną lub e-mailową pracowników Zespołu wsparcia informatycznego, a w 
szczególności Administratorów o planowanych terminach usuwania awarii oraz o 
udostępnionych aktualizacjach i sposobie ich instalacji. 

4. Strony zobowiązują się do zachowania całkowitej poufności oraz właściwego zabezpieczenia 
informacji udostępnianych w ramach wykonywania przedmiotu umowy. 
§ 7 
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1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy łącznego ryczałtowego wynagrodzenia 

brutto za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy za cały okres obowiązywania umowy w 
wysokości 18.450,00 zł brutto (słownie brutto: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt 
00/100 złotych), w tym należny podatek VAT w stawce 23%, które będzie płatne w okresach 
miesięcznych po 1/12, tj. po 1.537,50 zł brutto (słownie brutto: tysiąc pięćset trzydzieści 
siedem 50/100 złotych) za każdy miesiąc świadczenia usługi, zgodnie z ofertą Wykonawcy z 
dnia 12.11.2021r., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 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 ust. 1 powyżej, nastąpi przelewem na podany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy nr 43 1020 2733 0000 2802 0094 6764 w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w 
ust. 5 powyżej. 

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

8. 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. 

9. Faktury powinny być wystawione 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. 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności, będącej przedmiotem umowy,  
d) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 10% łącznego 

ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 
e) w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w 

szczególności, gdy Wykonawca nie świadczy usług zgodnie z niniejszą umową lub gdy 
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Wykonawca wstrzymał realizację usług bez uzasadnionych przyczyn lub gdy Wykonawca 

świadczy usługi z naruszeniem terminów wskazanych w § 5 niniejszej umowy. 
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 

powyżej może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o powyższych okolicznościach i skutkuje z chwilą doręczonego Wykonawcy 
odstąpienia w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem, pod rygorem 
nieważności. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu 
wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z 
przekroczeniem któregokolwiek z terminów wskazanych w § 5 niniejszej umowy. 
§ 9 
Strony ustalają, że osobami nadzorującymi realizację umowy są:  

a) ze strony Zamawiającego: Adrian Wolicki, tel.: 41 200-12-20, e-mail: 
wolicki.a@powiat.kielce.pl,  

b) ze strony Wykonawcy: Michał Kuliński, tel.: 601-086-926, e-mail: biuro@mkatech.pl.  
§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 
wysokości 10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
umowy. 

b) w przypadku uchybienia któremukolwiek terminowi, o którym mowa w § 5 ust. 4, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% miesięcznego wynagrodzenia 
brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 

c) w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 3 pkt 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od ostatniego dnia danego kwartału. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku nieterminowej zapłaty, w 
stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 3 umowy, faktur VAT wystawionych zgodnie z 
umową wg danych, o których mowa w § 7 ust. 9 umowy. 

3. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% ryczałtowego łącznego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli dozna szkody wyższej niż wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia równowartości kar umownych z kwot należnych 
Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę, przy czym zapłata przez Wykonawcę lub potrącenie kar 
umownych w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania 
przedmiotu umowy. 

6. Uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kar umownych nie wygasa mimo odstąpienia, 
wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z jakiegokolwiek tytułu. 
§ 11 
Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) przesunięcia terminu wykonania umowy, gdy na realizację przedmiotu umowy wpłyną lub 
będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub 
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

 nieobecności osób, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu 

mailto:wolicki.a@powiat.kielce.pl
mailto:biuro@mkatech.pl
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umowy, 

 decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

 poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1   i 2 ustawy z 

dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, 
 wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktów lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transpotowych, 
 innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy zgodnie z jej treścią, 
2) wystąpienia działania siły wyższej: 
a) jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia lub opóźnia wykonywanie przez 

którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w umowie lub ma na nią inny negatywny 
wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej pismo informujące o 
zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach tak szybko, jak to możliwe po jego 
zaistnieniu (co do zasady, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że ze względu na 
zaistnienie siły wyższej, dotrzymanie tego terminu było obiektywnie niemożliwe). W 
przypadkach, w których dostarczenie zawiadomienia na piśmie jest niemożliwe lub znacznie 

utrudnione ze względu na okoliczności niezależne od Stron, zawiadomienie może zostać 
dokonane e-mailem, faksem, a w szczególnych przypadkach – również telefonicznie (w tym 

ostatnim jednak przypadku – powinno być potwierdzone na piśmie tak szybko, jak to będzie 
obiektywnie możliwe w celu potwierdzenia daty zaistnienia siły wyższej, jej natury oraz 

skutków). Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane 
przez zdarzenie, za które nie ponosi odpowiedzialności, będące poza jego kontrolą oraz że 

nie istnieje żaden alternatywny, racjonalny i możliwy do akceptacji sposób realizacji 
przedmiotu zamówienia; 

b) Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w lit. a) powyżej, będzie usprawiedliwiona 
w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z 
umowy, dopóki będzie trwać działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się 
tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły 
wyższej; 

c) żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez 
działanie siły wyższej: 

 nie będzie stanowić niewykonania lub naruszenia postanowień umowy lub  
 nie będzie stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek 

roszczeń o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego powodu; 

 jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa, wstrzymana lub opóźniona nieprzerwanie o 
okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni lub o łączny okres dłuższy niż sto osiemdziesiąt 
(180) dni z powodu jednego lub większej liczby zdarzeń stanowiących siłę wyższą w okresie 
obowiązywania umowy, wówczas Strony podejmą negocjacje w celu uzgodnienia 

zadowalającego ich wzajemnie rozwiązania, a jeśli takie porozumienie nie zostanie 
osiągnięte w terminie kolejnych 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, wówczas każda ze 

Stron będzie mogła rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
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Uwaga!  
Poniżej definicja siły wyższej; 
Siła wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub 
Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności 
Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub 
pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań 
wynikających z umowy („siła wyższa”). Siła wyższa obejmuje między innymi następujące 
zdarzenia: 

a. eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 
naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne; 

b. wojna lub działania wojenne; 
c. bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż; 
d. akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są 

skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem 
sporów pracowniczych u Stron. 
§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego, zaś jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące Załączniki: 
a) nr 1 – wzór Protokołu zlecenia serwisowego, 
b) nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia 12.11.2021r. 

§ 13 
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: 

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 , 
udostępniona będzie dokumentacja postępowania.  

6. Dane osobowe osoby, której dotyczą będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym 
podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
mailto:iod@powiat.kielce.pl
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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 klienta 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 
postanowień umowy,  

 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. 
§ 14 

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 Operator 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 operator 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.  
 

          ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 

Starosta Kielecki 
Mirosław Gębski 

 
Wicestarosta 

Tomasz Pleban  


