
UMOWA 
 

zawarta w dniu 29.04.2022 r. w Kielcach pomiędzy: 

Nabywcą: 

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce  

NIP 9591645790, REGON 291009372 

Odbiorcą:  

Starostwo Powiatowe w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce 

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 

Tomasza Plebana – Wicestarostę Kieleckiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

Agnieszką Drabikowską  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Akcja PR 

Agnieszka Drabikowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej  z siedzibą w Kielcach, ul. Jana Chryzostoma Paska 10/38,  25-108 Kielce,            

o numerze NIP 6641809342, REGON 387897007. 

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”  

 

Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł netto, bez stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych, płatne Dział 750, Rozdział 75075, Paragraf 4300.  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Oświadczenia Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi profil na  portalu internetowym Instagram  

o charakterze informacyjno - promocyjnym.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że treści zamieszczane na portalu internetowym Instagram 

mają charakter promocyjny dotyczący działalności Starostwa Powiatowego w Kielcach          

w szczególności w obszarach o tematyce gospodarczej, kulturalnej, politycznej, edukacyjnej, 

sportowej i społecznej i wydarzeń w Powiecie Kieleckim w celu rozpowszechniania tych 

informacji  i kreowania pozytywnego wizerunku Zamawiającego. 

3. Zleceniobiorca publikując zdjęcia innych osób, bierze odpowiedzialność za  ich 

publikację oraz za prawa autorskie, w tym prawo do dysponowania zdjęciem. 



4. Za rozpowszechnianie w internecie zdjęć, obrazków, ilustracji i innych plików bez 

zgody osobistej odpowiada Zleceniobiorca. 

5. Wykorzystywanie cudzego dzieła określone zostało w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich 

odpowiada Zleceniobiorca. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem               

do wykonania umowy. 

     7. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie wykonywał obowiązki wynikające  

z niniejszej umowy, wykorzystując całą swoją wiedzę profesjonalną. 

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się także do promocji treści zamieszczanych na portalu      

za pośrednictwem mediów społecznościowych.  

     9.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia zapisu dotyczącego analizy statystyk 

(zasięgów postów, stories, followersów) np. tygodniowy (7 dni) lub miesięczny, dzięki 

któremu Zamawiający będzie miał wiedzę, co cieszy się zainteresowaniem. Zrzuty ze strony 

dotyczącej analizującej zasięgi/wyświetlenia konta na Instagramie, z którego korzysta osoba 

prowadząca Instagram. 

10. Zaakceptowane przez Zamawiającego zapisy, o których mowa w ust. 9 stanowią 

podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 

§ 2 

Oświadczenia Zamawiającego 

1. Zamawiający oświadcza, że prowadzi stronę internetową powiatu kieleckiego pod 

adresem www.powiat.kielce.pl na której publikuje utwory (treści) o tematyce gospodarczej, 

kulturalnej, politycznej, edukacyjnej, sportowej i społecznej dotyczącej powiatu. 

2. Zamawiający oświadcza, że materiały zamieszczane na stronie internetowej, o której 

mowa w ust. 1 nie naruszają praw osób trzecich.  

3. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 

materiałów, o których mowa w ust 2 w celach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy szczegółowo opisanego w § 3. 

 

 

 



§ 3 

Przedmiot umowy 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługi polegające 

na: 

a. publikowaniu na portalu internetowym – Instagram tygodniowo co najmniej 5 

postów oraz 7 relacji na Insta Stories.  

b. Zleceniobiorca będzie korzystać z bazy zdjęć Starostwa Powiatowego w Kielcach, 

zdjęć mediów kieleckich oraz będzie nawiązywać współpracę   z fotografami z regionu. 

c. tworzeniu utworów w szczególności o tematyce gospodarczej, kulturalnej, 

politycznej, edukacyjnej, sportowej i społecznej dotyczących działalności Zamawiającego 

i wydarzeń w powiecie w celu rozpowszechniania tych informacji i kreowania pozytywnego 

wizerunku Zamawiającego. 

2.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do zagwarantowania promocji treści artykułów na stronie 

portalu Instagram i wynikającej z tego określonej ilości obserwatorów 

 i zagwarantowanie przez 6 miesięcy tysiąc obserwatorów.  

 

§4 

Czas obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01-05-2022 r. do 31-12-2022 r. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

miesięczne w kwocie 1 100 zł brutto (słownie brutto: jeden tysiąc sto złotych).  

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie wykonywania umowy wyniesie 8 800 zł brutto 

(słownie brutto: osiem tysięcy osiemset złotych).  

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana w formie przelewu, na  

rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………………………………,w terminie 14 dni od  

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem §1 ust.10 umowy. 

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, że 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. 3, 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. Podstawą do wystawiania faktur jest każdorazowo raport wraz ze statystykami 

wykonanej usługi, zawierający materiał publikowany na rzecz Zamawiającego wraz                  

z informacją dotyczącą ilości wejść użytkowników, spełniający wymagania określone               

w §3 ust.1 lit. a  oraz  ust. 2. 

11. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie ponosi konsekwencji z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo 

wystawionych faktur VAT, w szczególności dotyczących terminu płatności. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony zgodnie ustalają, że za niewykonanie którejkolwiek z czynności w ilościach,      

o których mowa w § 3 ust.1 lit. a) lub ust.2.  Zleceniobiorca zapłaci kwotę 50zł brutto 

(słownie pięćdziesiąt złoty) za każdą niewykonaną czynność. 

2. Za odstąpienie od umowy/ rozwiązanie umowy  przez Zamawiającego  z przyczyn 

leżących po stronie Zleceniobiorcy  w  wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z bieżącego 

wynagrodzenia. 

4. Łączna wartość miesięcznych kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego 

wynagrodzenia brutto.  



§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy druga Strona 

w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności gdy 

Zleceniobiorca nie wykonuje  lub nie wykonuje którejkolwiek z czynności w ilościach,               

o których mowa w §3 ust.1 lit. a) lub ust. 2 umowy. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Przewiduje się następujące okoliczności odstąpienia od umowy: 

    1.) Kiedy Zleceniobiorca dwukrotnie nie wykaże wymaganej liczby wejść określonych         

          w §3 ust.2 

    2.) Jeżeli dwukrotnie Zleceniobiorca nie zrealizował choćby jednej usługi określonej       

         §3 ust. 1 lit. a  

   3.) Jeżeli Zleceniobiorca zostanie postawiony w stan likwidacji. 

   4.) W razie zaistnienia okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży  

          w interesie Zamawiającego, czego nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach, o których mowa  

      § 8 ust. 1 w terminie 30 dni, od daty podjęcia wiedzy o tych okolicznościach.  

 

§ 9 

Poufność 

1. Strony ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszej Umowy 

będą traktowane jako poufne. 

2. Zwolnienie z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji jest 

dopuszczalne jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem 

jakichkolwiek informacji poufnych Strona obowiązana do ujawnienia będzie zobowiązana do 

natychmiastowego poinformowania drugiej Strony. 



3. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie zachowania w poufności wszelkich 

informacji związanych z niniejszą umową obowiązuje od momentu jej podpisania. 

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Stronach także 

po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu. 

 

§ 10 

Klauzule informacyjne RODO: 

Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych: 

1.  W zawiązku 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 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 

a)   Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe  

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

Kieleckiego. 

b)   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.  

c)   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 

realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

d)   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w podstawy prawnej jest 

niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych       

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

e)   Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych  

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

f)   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. 

g)  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. 



h)  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. 

i)   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. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych w umowie znajdują zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z umową będą rozstrzygane polubownie,  

a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny  

w Kielcach. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

5. Ustala się, iż osobą uprawnioną do kontaktów w imieniu Zamawiającego będzie 

Agnieszka Madetko, telefon kontaktowy 41 200 13 92, e-mail: madetko.a@powiat.kielce.pl. 

6. Ustala się, iż osobą uprawnioną do kontaktów w imieniu Zleceniobiorcy będzie 

Agnieszka Drabikowska, telefon kontaktowy 571  338 893,                                                             

e-mail: aga.drabikowska@gmail.com 

7. Integralną część umowy stanowi oferta Zleceniobiorcy. 

 

…………………………………                              .......................................................                                   

…………………………………                                ........................................................                        

Zamawiający                                                                                             Zleceniobiorca  
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