
UMOWA  

 

zawarta w dniu 3.03.2022 r. w Kielcach pomiędzy: 

Nabywca: 

Powiat Kielecki – ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

NIP 9591645790, REGON 291009372 

Odbiorca: 

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

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego, 

Tomasza Plebana – Wicestarostę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy,  

zwanym w treści niniejsze umowy Zamawiającym 

a 

Radiem eM Kielce – jednostką organizacyjną wyodrębnioną z kościelnej osoby prawnej –  

Diecezji Kieleckiej, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 4, 25-013 Kielce,  

NIP: 6570011446, REGON 04002294433 

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11.05.2016 r. Rep. A 1231/2016 

ks. Leszka Skorupę – Dyrektora  

zwanym w treści niniejszej umowy Wykonawcą. 

 

Przedmiot zamówienia płatny z: 

dział 750 rozdział 75075, paragraf 4300 

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20.01.2021 r. oraz ofertą Wykonawcy z dnia 

26.01.2022 r. została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:        

1) Nieodpłatna emisja 12 audycji radiowych o długości do 10 minut w okresie od dnia 

podpisania umowy do 31.12.2022 r. Tematy audycji Zamawiający przedstawi na pięć dni 

przed uzgodnionym przez strony terminem emisji audycji. Audycje emitowane będą w formie 

wywiadu „na żywo” lub innej uzgodnionej przez strony. Dodatkowo audycje ukazywać się 

będą w formie wiadomości na stronie internetowej www.em.kielce.pl 

2) Publikacja 17 artykułów o powierzchni ½ strony A4 w tygodniku „Tygodnik eM 

Kielce”, w terminach od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. Artykuły mogą być 

łączone w celu publikacji większych powierzchni np. całostronicowych. Wygląd graficzny 

artykułów opracuje Wykonawca. Tematy i terminy publikacji artykułów, strony ustalą 

każdorazowo, przy zachowaniu co najmniej 1 tygodnia przed ich emisją.  

3) Pula 100 emisji spotów radiowych 30-sekundowych do wykorzystania m.in. na życzenia, 

promocję imprez. Spoty radiowe będą emitowane na antenie Radia eM Kielce. Dodatkowo 

Wykonawca w ramach współpracy zapewnia produkcję 3 reklam radiowych o długości 30 

sek. w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 lit. b).  

2. Termin emisji audycji i spotów radiowych zostanie każdorazowo ustalony przez strony  

w formie e-mailowej, na adres wskazany w § 7 ust. 1.  

 

 

 

http://www.em.kielce.pl/


§ 2 

Zobowiązanie Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić z Zamawiającym na każdym etapie prac 

konsultacje merytoryczne oraz w ramach realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, strony zobowiązują się wobec siebie do stałych konsultacji we wszystkich 

dziedzinach związanych z realizacją umowy. 

 

§ 3 

Wartość umowy 

1. Strony umowy ustalają łączną sumę wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę: 14 600 zł 

netto + 23% VAT, co daje 17 958 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset 

pięćdziesiąt osiem złotych), w tym: 

a) wynagrodzenie za produkcję i publikację 1 artykułu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) 

– 800,00 zł netto, 

b) wynagrodzenie za emisję 1 spotu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) – 10,00 zł netto.  

(100 emisji x 10 zł netto = 1000 zł netto; produkcja 3 spotów 30-sekundowych – gratis); 

2. Wykonawca w ramach współpracy oferuje bezpłatną emisję 12 audycji radiowych  

(do 10 min. każda) o aktualnościach powiatu kieleckiego, o których mowa w § 1 ust. 1  

pkt 1). Dodatkowo audycje ukazywać się będą w formie wiadomości na stronie 

www.em.kielce.pl  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie każdorazowo po wykonaniu usług,  

o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury.  

4. W przypadku niezrealizowania zamówienia w całości, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykonania 

umowy, przy uwzględnieniu cen jednostkowych, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej. 

 

§ 4 

Warunki płatności  

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność za zlecone publikacje  

na podstawie prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury, przelewem   

w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

2. Należność zostanie uregulowana na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 04 1910 1048 

2304 9908 8260 0001. 

3. Zmiana numeru rachunku wymaga każdorazowo aneksu do umowy. 

4. 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. 

5. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej 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. 1, 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. 2  

nie będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia 

http://www.em.kielce.pl/


wynagrodzenia Wykonawcy  w terminie wskazanym w ust. 1. W takim przypadku 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 1, nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również 

innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8. 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. 

9. Zleceniodawca nie ponosi konsekwencji z powodu zwrotu Zleceniobiorcy nieprawidłowo 

wystawionych faktur VAT, w szczególności dotyczących terminu płatności. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 

łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) 

umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2,  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6 poniżej.  

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % łącznego wynagrodzenia 

ryczałtowego  brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiający 

zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych  

w Kodeksie cywilnym. 

5. Stronom umowy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 

dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. 

 

§ 6 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 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.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od daty 

zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy 

łączna wartość kar umownych przekroczy 10 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego  

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 7 

Strony nadzorujące umowę 

1. Strony ustalają, że osobami nadzorującymi wykonywanie niniejszej umowy będą: 

a) ze strony Zamawiającego:  

Agnieszka Madetko, tel. (41) 200 13 92, e-mail: madetko.a@powiat.kielce.pl  

mailto:madetko.a@powiat.kielce.pl


b) ze strony Wykonawcy: 

Paweł Michalec, tel. 509 620 696, e-mail: pawel.michalec@em.kielce.pl 

2. Strona może zmienić w każdym czasie osobę nadzorującą w jej imieniu wykonywanie 

umowy, przy czym taka zmiana jest skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą pisemnego 

poinformowania Strony o przedmiotowej zmianie. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi istotnej zmiany niniejszej umowy  

i wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, zgodnie z ust. 2. 

 

§ 8 

Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych 

1. W zawiązku z faktem, ze realizacja umowy związana jest z dostępem do danych 

osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszej umowy, 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 przedmiotowej umowy jest Ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny jak i zawarta rzeczona umowa cywilnoprawna między 

Stronami. 

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 przedmiotowej Umowy. 

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

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowej Umowy. 

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 przedmiotowej Umowy, 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 

przedmiotowej Umowy 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. 

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą 

zgody bądź podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem. 

mailto:pawel.michalec@em.kielce.pl


§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa wiąże Strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego  

i Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

cywilny. 

3. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień umowy 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy są Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia 26.01.2022 r.  

 

ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 

Starosta Kielecki podpisał  


