
   

Umowa Nr 2 

zawarta w dniu 9.02.2022 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,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy,  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  

a  

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, 

wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, NIP: 

5220103609, REGON: 012047699, BDO: 000020115 

reprezentowaną przez:  

Roberta Glinkowskiego – Prezesa Oddziału w Kielcach na podstawie pełnomocnictwa  

z dnia 11.12.2017 r.  

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Przedmiot zamówienia płatny z: 

dział 750 rozdział 75095 paragraf 4300 

dział 750 rozdział 75515 paragraf 4300 

dział 700 rozdział 70005 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 10.12.2021 r., została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest publikacja ogłoszeń prasowych Zamawiającego, w dzienniku 

regionalnym „Echo Dnia”, wydawanym przez Wykonawcę, ukazującym się od poniedziałku 

do soboty, na całym obszarze województwa świętokrzyskiego.  

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do publikacji na łamach Echa Dnia 

ogłoszeń, dotyczących Powiatu Kieleckiego – Starostwa Powiatowego w Kielcach. Publikacji 

będą podlegały: kondolencje, ogłoszenia, wiadomości z powiatu kieleckiego, informacje 

promocyjne dotyczące powiatu w ramach imprez organizowanych przez „Echo Dnia”.  

2. Ogłoszenia publikowane będą w formacie i dniu ustalonym przez Zamawiającego, na 

podstawie siatek modułowych stron, w grzbiecie zasadniczym gazety i jego dodatkach. 



3. Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia, w oparciu o obowiązujące 

cenniki Echa Dnia i jego dodatków na podstawie cen jednostkowych (wraz z podatkiem VAT) 

za moduły reklamowe. Cenniki stanowią Załącznik nr 2 do umowy. 

4. Wykonawca przyznaje Zamawiającemu stały rabat w wysokości 20 % od cen zawartych  

w cenniku Echa Dnia, o którym mowa w § 2 ust. 3 na wszystkie ogłoszenia realizowane w 2022 

roku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Ofertą Wykonawcy z dnia 10.12.2021 r.  

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do 31.12.2022 roku.  

 

§ 4 

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność za zlecone ogłoszenia każdorazowo po ich 

publikacji, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem  

w terminie 14 dni od daty otrzymania.  

2. Należność zostanie uregulowana na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 36 1140 1010 3066 

0000 0021 1571.  

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, że 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 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. Zamawiający nie ponosi konsekwencji z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo 

wystawionych faktur VAT, w szczególności dotyczących terminu płatności.  

 

 

 



§ 5 

1. Teksty ogłoszeń, o których mowa w § 2 ust. 1 przygotowane będą w całości przez 

Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej w terminie ustalonym dla 

poszczególnych wydań grzbietu głównego gazety i dodatków.  

2. Teksty nekrologów i kondolencji będą redagowane przez Wykonawcę zgodnie z zamówioną 

powierzchnią, na podstawie dostarczonych materiałów.  

3. Publikacja ogłoszeń realizowana będzie na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego 

podpisanego zlecenia emisji.  

4. W przypadku wystąpienia w publikacji wad, powstałych z winy Wykonawcy, zobowiązany 

jest on do niezwłocznego ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze.  

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że będą obowiązywać kary umowne. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 000,00 

zł brutto,  

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za poszczególne zamówienie, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za poszczególne zamówienie, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki.  

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

zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 1 000,00 zł brutto z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 

poniżej.  

3. Strony zastrzegają kumulację kar umownych za odstąpienie od umowy oraz kar umownych 

zastrzeżonych na wypadek zwłoki.  

4. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 1000,00 zł brutto.  

5. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni 

termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w terminie 30 

dni odstąpić od umowy.  

6. Jeżeli Wykonawca dwukrotnie opóźni się w publikacji przedmiotu umowy ponad 2 dni 

robocze w stosunku do któregokolwiek terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub ust. 4 umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.  

7. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiający zastrzega 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym.  

§ 7 

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 przypadku, gdy łączna wartość 

kar umownych osiągnie 1000,00 zł brutto, w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności 

stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.  

 

§ 8 

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 

b) ze strony Wykonawcy:  

Marek Katarzyński, tel.: 602 368 877, e mail: marek.katarzynski@polskapress.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.  

 

§ 9 

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. 

mailto:madetko.a@powiat.kielce.pl
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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. 

 

§ 10 

1.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 osoby 

te dysponują już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

− obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane uzyskał od Zamawiającego (administratora danych osobowych), chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

2.W wykonaniu obowiązku informacyjnego ciążącego na Wykonawcy jako Administratorze 

danych osobowych,  Zamawiający przekaże każdej osobie fizycznej, której dane zostały 

przekazane w ramach realizacji umowy łączącej Strony, załączoną przez Wykonawcę do 

niniejszej umowy notę informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 3. 

3.Jeśli w ramach realizacji umowy zajdzie konieczność przekazania danych obejmujących dane 

osobowe (w szczególności innych, niż dane kontaktowe pracowników lub współpracowników 

Stron), w związku z czym niezbędne będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, będącej umową pochodną do niniejszej umowy. 

4.Zamawiający oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne na mocy obowiązujących 

przepisów prawa zgody podmiotów danych, w tym zgody na przetwarzanie i udostępnianie ich 

danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy z 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Strony postanawiają traktować warunki niniejszej Umowy oraz wszelkie ujawnione na jej 

podstawie informacje na temat drugiej strony jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim, 

chyba, że otrzymają uprzednio pisemną zgodę drugiej strony.  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  

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

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa prasowego i Ustawy Prawo autorskie.  



6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarz dla 

Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego.  

7. Integralną częścią umowy są Załączniki:  

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia 10.12.2021 r. 

- Załącznik nr 2 – Cenniki,  

- Załącznik nr 3 - Nota informacyjna Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                  WYKONAWCA 

Starosta Kielecki podpisał 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 



 

NOTA INFORMACYJNA 

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408.  

Inspektor Ochrony Danych 

W trosce o bezpieczeństwo danych, szanując prywatność i zapewniając dostęp do 

szczegółowych informacji, o tym jak przetwarzamy dane osobowe powołaliśmy Inspektora 

Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail 

iod@polskapress.pl.  

W jakim celu i jakie dane będziemy przetwarzać? 

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy od Powiatu Kieleckiego - Starostwa Powiatowego  

w Kielcach, z którym zawarliśmy umowę. Będą one przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celu w jakim zostały zebrane, a przetwarzamy je, aby: 

zawrzeć i wykonać umowę, 

dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas 

obowiązki podatkowe i rachunkowe, 

móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub 

obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień. 

Jakie prawa Państwu przysługują? 

Posiadają Państwo prawo do: 

żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże  

w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, 

jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,  

przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie 

Państwa zgody. 

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas 

posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie 

wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego 

dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się 

na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska 

Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem RODO.  

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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