UMOWA O DZIEŁO
zawarta w dniu 14.06.2022 r. w Kielcach
pomiędzy
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON:
291009372
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
reprezentowanym przez:
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego,
Stefana Bąka – Członka Zarządu Powiatu w Kielcach,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy,
zwanym dalej Zamawiającym
a
Pawłem Piekarczykiem zamieszkałym w ……………, legitymującym się dowodem osobistym
…………………., wydanym przez ………….., PESEL: ……………….,
zwanym dalej Wykonawcą.
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł netto,
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Płatne Dział: 750, Rozdział: 75075, Paragraf: 4170.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci
autorskiego koncertu „Bardowie Niepodległości”, który odbędzie się w dniu
14.06.2022 r. o godz. 19:00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, z okazji
Wojewódzkich obchodów 40-lecia powstania Solidarności Walczącej. Na autorski koncert
składają się unikalne, wykonywane po raz pierwszy aranżacje utworów oraz przygotowany
specjalnie komentarz słowny.
2. W ramach koncertu Wykonawca zobowiązuje się wykonać utwory pochodzące
z programów „Podziemna Armia powraca”, „Zapiski walki, zdrady i zwycięstwa”, „Nieugięci
i niepokorni”, „Rapsodia drugowojenna”. Lista zaprezentowanych utworów stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Czas trwania koncertu – 60-90 minut.
4. Dzieło zostanie wykonane z wykorzystaniem instrumentów i materiałów Wykonawcy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać koncert zgodnie z własną interpretacją i aranżacją
utworów, w sposób profesjonalny i niepozostawiający wątpliwości co do jakości
artystycznej wykonania dzieła.
2. Wykonawca zgadza się niniejszym na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach
dokumentalnych (fotograficznych oraz audio-video) przekazanych Zamawiającemu oraz na
umieszczenie zdjęć (materiałów audio-video) z imprezy na stronie www.powiat.kielce.pl,
folderze prezentacyjnym oraz innych materiałach reklamowych Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że nabył prawa do korzystania z utworów , o których mowa w par.
1 ust. 2 umowy, w zakresie objętym niniejszą umową.
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§3
Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 2 186,00 zł brutto (słownie
brutto: dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), płatne po wykonaniu umowy,
na rachunek bankowy Wykonawcy - 12 1240 1109 1111 0010 2552 6951 w terminie 14 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku.
Koszt uzyskania przychodów – 50%.
§4
W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna
w wysokości 100% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy wadliwie lub wykonania go w sposób
nienależyty, Zamawiający ma prawo do stosownego pomniejszenia wynagrodzenia.
§5
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§6
Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe
dla siedziby Zamawiającego.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8
1. W związku z faktem, że realizacja przedmiotu umowy związana jest z dostępem do danych
osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu 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 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.
j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą
zgody. Dane osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Zleceniodawcy zgodnie
z przepisami prawa.
§9
1. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
2. Integralną częścią umowy stanowi:
- Załącznik nr 1 - Lista zaprezentowanych utworów.
ZAMAWIAJĄCY
Starosta Kielecki podpisał

WYKONAWCA

