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UMOWA 
 
zawarta w dniu 7 stycznia 2022 roku w Kielcach pomiędzy:  
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 
9591645790, REGON: 291009372, 

− Odbiorca – Starostwo Powiatowe 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 w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
Katarzyną Burdą-Świerz 

działającą pod firmą Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz z siedzibą                      

w Katowicach przy ul. Grottgera 22A, 40 – 681 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji            

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9542197765, REGON: 

364026760, 

reprezentacja własna, 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Przedmiot zamówienia płatny z działu 900, rozdziału 90019, paragrafu 4300 
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,                  
w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku znak: SR-II.272.2.370.2021, procedura 
prowadzona bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu              
o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach, została 
zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, zgodnie z wynikiem Zapytania ofertowego znak: SR-
II.272.2.370.2021 pn.: Dostawa, montaż, uruchomienie, zbieranie i wizualizacja 
pomiarów, konserwacja oraz obsługa 19 sztuk urządzeń, służących do pomiaru stężeń 
pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, temperatury, ciśnienia i wilgotności, które będą 
opisywać aktualny stan jakości powietrza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie, 
polegające na wykonaniu usługi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego – 
Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.                  

2. Wykonawca oświadcza, że: 
a) zapoznał się z warunkami umowy oraz że warunki wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy są mu znane, 
b) zapewnia należyte i terminowe wywiązanie się z niniejszej Umowy na warunkach w niej 

określonych, w tym że posiada potencjał sprzętowy, personalny i ekonomiczny 
odpowiedni do jej realizacji. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada w swoim budżecie środki przeznaczone na realizację 
niniejszej Umowy. 
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§ 2 
Zakres usługi 

1. Zakres umowy obejmuje w szczególności dostawę i montaż wykonany przez Wykonawcę 
czujników, zwanych dalej urządzeniami, w liczbie 19 sztuk, służących do pomiarów                      
i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza. Dostarczone na 
koszt i ryzyko Wykonawcy urządzenia pomiarowe będą fabrycznie nowe, nieużywane, 
kompletne, o wysokim standardzie i wolne od wad. 

2. Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę, polegającą na 
profesjonalnym przetwarzaniu danych pochodzących z odczytów pomiarów jakości 
powietrza z urządzeń, które: 
a) będą mierzyły co najmniej: 

− stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, 

− temperaturę powietrza (w stopniach CO), 

− ciśnienie, 

− wilgotność powietrza; 
b) ponadto, urządzenia muszą: 

− być przystosowane do pracy ciągłej w warunkach zewnętrznych, odporne na warunki 
atmosferyczne, 

− prezentować wyniki pomiarów na stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach, 

− posiadać możliwość generowania darmowych raportów, np. dziennych. 
3. Montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza zostanie dokonany przez Wykonawcę i na 

jego koszt w każdej gminie z terenu powiatu kieleckiego w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, zgodnie z tabelarycznym wykazem, stanowiącym Załącznik do OPZ, który 
zawiera dwie lokalizacje: główną oraz zastępczą. Jeżeli Wykonawca uzna, że w obu 
lokalizacjach nie ma możliwości technicznych montażu urządzenia, niezwłocznie – nie 
dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych zostanie wskazana przez Zamawiającego kolejna 
lokalizacja.  

4. Strony zobowiązują się współdziałać ściśle w ustaleniu lokalizacji urządzenia, przy czym 
lokalizacja ta będzie uwzględniała techniczną możliwość montażu urządzenia stosownie do 
jego specyfiki. 

5. Po dokonaniu montażu urządzeń pomiarowych powietrza, Wykonawca uruchomi zdalny 
system przetwarzania danych, a następnie dokona sprawdzenia poprawności jego 
działania. 

6. Wykonawca umożliwi na stronie internetowej Zamawiającego wizualizację danych                  
w formie tabelarycznej i graficznej z każdego urządzenia do pomiaru jakości powietrza, jak 
również umożliwi generowanie oraz wydruk raportów (np. dzienne, miesięczne, 
uśrednione) z każdego urządzenia. Sposób prezentowania danych zostanie uzgodniony         
z Zamawiającym. 

7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do panelu administratora platformy 
internetowej poprzez indywidualnie nadany login, hasło oraz udzieli jasnych, zrozumiałych 
i niewprowadzających w błąd informacji, niezbędnych do prawidłowego i pełnego 
korzystania z przedmiotu umowy. 

8. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do wykorzystywania, bez dodatkowych opłat, 
wszystkich danych dostępnych na platformie internetowej administratora, tj.: stężenia 
pyłów zawieszonych PM2,5 i PM 10, temperatury powietrza, ciśnienia i wilgotności 
powietrza, jak również ich upublicznianie w dowolnej formie i miejscu, w ramach realizacji 
zadań z zakresu administracji samorządowej. 
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9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, Zamawiający jest 
zobowiązany do niezwłocznego (nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych), poinformowania 
Wykonawcy drogą e-mail o wadzie na adres wskazany w § 5 lit. b) niniejszej umowy, 
opisując na czym ona polega.  

10. Wykonawca, z chwilą powzięcia informacji o wadzie urządzenia, jest zobowiązany do jej 
usunięcia na własny koszt w sposób zdalny (nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych), a jeżeli 
próba zdalnego usunięcia wady nie przyniesie rezultatu, usunięcia wady poprzez naprawę 
urządzenia lub jego wymianę (jeżeli naprawa okaże się niecelowa), w terminie 14 dni 
roboczych.  

11. Zamawiający zobowiązuje się przez okres 12 miesięcy płacić Wykonawcy comiesięczny 
abonament za pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z 19 
urządzeń do pomiaru jakości powietrza. W ramach abonamentu Zamawiającemu będzie 
przysługiwać wsparcie techniczne, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie platformy 
internetowej i prawidłową wizualizację danych ze wszystkich urządzeń pomiarowych oraz 
serwis i naprawa lub wymiana wadliwego urządzenia. 

12. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, 
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, spisanego    
w obecności uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony przedmiot umowy nie 
odpowiada określonym w umowie parametrom technicznym, Wykonawca będzie 
zobowiązany do jego wymiany. 

14. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 12 powyżej, 
urządzenia pomiarowe przechodzą na własność Zamawiającego. 

 
§ 3 

Wartość umowy 
1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie                    

w wysokości 28.044,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści 
cztery 00/100 złotych), zawierające podatek VAT w stawce 23%, które będzie płatne              
w okresach miesięcznych „z góry” po 1/12, tj. po 2.337,00 zł brutto (słownie brutto: dwa 
tysiące trzysta trzydzieści siedem 00/100 złotych). 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
i zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu umowy, wszystkie opłaty i podatki, upusty i rabaty oraz należny podatek VAT, 
naliczony według stawki, obowiązującej w chwili zawarcia umowy i zostały obliczone               
z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów, 
związanych z realizacją niniejszej umowy oraz oddziaływania innych czynników, mających 
lub mogących mieć wpływ na koszty, a w szczególności kosztów wynikających                                
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy. 

 
§ 4 

Termin i sposób wykonania zamówienia 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy, tj. dostawa i montaż urządzeń w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego na terenie 19 gmin oraz utworzenie ogólnodostępnej 
platformy internetowej, umożliwiającej publikowanie danych, Strony określają 
na 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 18.02.2022r. 
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2. Okres obowiązywania umowy ustala się na czas oznaczony 12 miesięcy, począwszy od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej 
umowy, a w szczególności koszty, wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne, 
niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę niniejszą 
umową. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych w związku       
z wykonywaniem usługi, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy na zasadach 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane. 

4. Kontroli prawidłowości wykonania prac, związanych z przedmiotem umowy dokona osoba 
wskazana w § 5 lit. a) niniejszej umowy. 

5. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad lub błędów w przedmiocie umowy, Wykonawca 
usunie je zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego zastrzeżeniami na własny koszt,       
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, przy zachowaniu 
uprawnień z § 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy. 

6. Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, która będzie obejmować m. in.: serwis i naprawę lub wymianę wadliwego 
urządzenia oraz wsparcie techniczne, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie 
platformy internetowej i prawidłową wizualizację danych ze wszystkich czujników 
pomiarowych. Dokument gwarancji zostanie przekazany Zamawiającemu. 

7. W okresie trwania rękojmi Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego          
i w terminie przez niego wyznaczonym, do usunięcia nieodpłatnie wad w przedmiocie 
umowy, ujawnionych w okresie 24 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego. 

§ 5 
Przedstawiciele Stron 

Ustala się, że upoważnionymi do kontaktów przedstawicielami Stron będą: 
a) ze strony Zamawiającego: Agnieszka Pulut-Lasota, tel.: 41 200-14-78, e-mail: 

lasota.a@powiat.kielce.pl, 
b) ze strony Wykonawcy: Michał Świerz, tel.: 604-917-355, e-mail: 

michal.swierz@syngeos.pl. 
§ 6 

Warunki płatności 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne co miesiąc „z góry” na 

podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, w formie przelewu na 
rachunek bankowy nr 38 1140 2004 0000 3002 7699 0939 w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania ich przez Zamawiającego.  

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT za wykonaną pracę będzie spisany 
przez Strony protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r.       
o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 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 

mailto:lasota.a@powiat.kielce.pl
mailto:michal.swierz@syngeos.pl
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Zamawiającego płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy 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. 

6. W  przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 1 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 powyżej. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu 
płatności w terminie określonym w ust. 1 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 
do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Fakturę należy wystawić na: 
Nabywca: 

Powiat Kielecki 
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 
NIP: 959-164-57-90 

Odbiorca (Płatnik): 
Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

9. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne odsetki 
ustawowe. 

10. Zamawiający nie ponosi konsekwencji z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo 
wystawionych faktur VAT, w szczególności dotyczących terminu płatności. 

 
§ 7 

Kary umowne 
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 20% 

łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, w wysokości 0,5% wartości 
łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 
określonego w § 2 ust. 10 niniejszej umowy; 

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy, w terminie, 
o którym tam mowa, w wysokości 0,5% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  

4. Niezależnie od opisanych powyżej kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach określonych       
w Kodeksie cywilnym. 
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§ 8 
Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy,                     
w terminie, o którym tam mowa, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia 
od umowy w terminie 30 dni od upływu tego terminu, bez wyznaczania dodatkowego 
terminu do jego wykonania. 

2. Poza okolicznością określoną w ust. 1 powyżej oraz w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okoliczności, stanowiącej podstawę do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, gdy: 
a) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub nastąpi rozwiązanie firmy 

Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 

nie kontynuuje jej mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,  
d) Wykonawca nie będzie realizować przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w treści niniejszej umowy, 
e) w przypadku, gdy zwłoka w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 

umowy przekroczy 7 dni kalendarzowych w stosunku do terminu tam określonego, 
f) łączna wartość kar umownych osiągnie 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, gdy 

Wykonawca: 
a) nie wywiązuje się z ustaleń, wynikających z postanowień niniejszej umowy, 
b) nierzetelnie wykonuje zlecone prace,  
c) nieterminowo wykonuje zlecone prace. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 9 

Zmiany umowy 
Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 
1) przesunięcia terminu wykonania umowy bez uszczerbku dla wysokości wynagrodzenia 

umownego należnego Wykonawcy, 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 
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 
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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. 

 
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: 
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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. 

 
§ 10 

Obowiązek informacyjny 
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 będzie 
udostępniona dokumentacja postępowania. Państwa dane będą publikowane na stronie 
BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa. 

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

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 Zamawiającego 
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 
wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz postanowień postępowania 
wraz z Załącznikami,  

• 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 

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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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. 

10. 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 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 Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.  

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza umowa wiąże Strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień 

niniejszej umowy podlegają sądowi powszechnemu właściwemu dla Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

przeznaczone są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 
6. Integralną część umowy stanowią Załączniki: 

a) nr 1 – oferta Wykonawcy wraz z Załącznikami, 
b) nr 2 – Zapytanie ofertowe znak: SR-II.272.2.370.2021 wraz z Załącznikami. 

 
       Zamawiający         Wykonawca 
Starosta Kielecki podpisał  


