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Załącznik nr 2 

do Zaproszenia do składania ofert 

 

UMOWA nr …………………………………………………… 

 

zawarta w dniu …………………………. w Kielcach pomiędzy: 

 

 

Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Bogdana Wentę - Prezydenta Miasta Kielce, 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

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

 

  

§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięte w dniu 15.12.2021 r. postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie art. 70
1
 i art. 70

3
-70

5
 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), zwanej dalej 

„Kodeksem cywilnym”, w trybie zaproszenia do składania ofert, zgodnie z Regulaminem 

określającym zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 

130 000 złotych, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021 Prezydenta Miasta 

Kielce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień 

publicznych w Urzędzie Miasta Kielce, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

2. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 130 000 zł do niniejszej umowy nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019, z późn. zm.). 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia 

loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Kielcach!” przeznaczonej dla podatników, którzy wskażą Kielce 

jako miejsce zamieszkania i rozliczenia podatku PIT za 2022 r., w tym nowych podatników, którzy 

uczynią to po raz pierwszy. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:   

1) Opracowanie zasad i schematów działania loterii oraz regulaminu loterii w języku polskim i 

ukraińskim w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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2) Stworzenie identyfikacji marketingowo-wizualnej w języku polskim i  ukraińskim 

uzgodnionej z Zmawiającym i jej stosowanie we wszystkich materiałach graficznych 

dotyczących loterii w wersji elektronicznej i fizycznej. 

3) Obsługa graficzna kampanii w tym m.in. stworzenie niezbędnych materiałów w języku 

polskim i ukraińskim według wytycznych zamawiającego (social media, strony www, 

reklama  prasowa, itp.). 

4) Zaprojektowanie, druk i dostawa 700 egzemplarzy formularzy zgłoszeniowych w języku 

polskim i ukraińskim do loterii. (500 sztuk w języku polskim, 200 sztuk w języku 

ukraińskim). 

5) Zaprojektowanie, druk i dostawa 300 egzemplarzy plakatów w języku polskim i ukraińskim  

zachęcających do udziału w loterii. (200 sztuk w języku polskim, 100 sztuk w języku 

ukraińskim). 

6) Przygotowanie strony internetowej loterii w dwóch wersjach językowych (polski i ukraiński) 

zawierającej co najmniej regulamin i formularz zgłoszeniowy do loterii oraz umożliwiające 

elektroniczne zgłoszenie udziału w loterii. 

7) Przygotowanie 11 okazjonalnych czeków dla laureatów.  

8) Hosting strony internetowej.   

9) Wystąpienie z wnioskiem do właściwego terytorialnie Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w celu pozyskania wszelkich zgód umożliwiających przeprowadzenie loterii 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przekazanie kopii tych zgód 

Zamawiającemu niezwłocznie po ich otrzymaniu.  

10) Przygotowanie i przekazanie do Izby Administracji Skarbowej sprawozdania po zakończeniu 

loterii oraz wykonania wszelkich innych obowiązków nałożonych przez obowiązujące prawo 

na organizatora loterii.   

11) Ustanowienie wymaganego obowiązującym prawem zabezpieczenia wypłaty nagród poprzez 

uzyskanie gwarancji bankowych wypłaty nagród na potrzeby loterii, na kwotę stanowiącą 

równowartość nagród przewidzianych do wręczenia laureatom loterii wyłonionych zgodnie z 

regulaminem loterii.  

12) Powołanie komisji do kontroli prawidłowości wykonywanych losowań oraz przeprowadzenie 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa postępowania reklamacyjnego w 

zakresie ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez uczestników loterii.  

13) Nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu loterii i procesu losowania oraz wykonania 

wszelkich zobowiązań wynikających z regulaminu loterii. 

14) Zapewnienie w składzie komisji do kontroli prawidłowości wykonywanych losowań osoby 

spełniającej wymagania określone przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne.  

15) Systematyczne i prawidłowe sporządzanie dokumentacji wymaganej przy organizacji, 

obsłudze i rozliczeniu loterii. 

16) Weryfikacja poprawności i zgodności z regulaminem zgłoszeń laureatów loterii. 

17) Wypłata zwycięzcom loterii przewidzianych regulaminem nagród. 

18) Sporządzenie dokumentacji wydania nagród laureatom loterii oraz całkowite rozliczenie 

loterii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

19) Pozyskanie zgód laureatów loterii na przetwarzanie danych osobowych wraz z wizerunkiem 

na potrzeby promocji Zamawiającego. 

20) Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa, jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania 

obowiązków organizatora loterii. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się nadto do:  

1) Wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, 

wynikającą z jego zawodowego charakteru celem najkorzystniejszej realizacji umowy. 

2) Zapewnienia zgodności z przepisami obowiązującego prawa wszelkich przedsięwzięć 

przewidzianych w niniejszej umowie. 

3) Wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

4) Przedstawiania na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej sprawozdań ze szczegółowym 

rozliczeniem wszystkich aktywności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 4  

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, celem realizacji przyjętych na siebie działań określonych w §3, może powierzyć ich 

wykonanie innym podmiotom (podwykonawcom), przy czym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania tych, którymi posługuje się przy wykonaniu 

przedmiotu niniejszej umowy.  

2. W przypadku powierzenia wykonania części prac innym podmiotom Wykonawca zobowiązuje 

się do koordynacji prac i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie 

zapewniające wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na najwyższym poziomie, według 

standardów w tym zakresie stosowanych. 

4. Jeżeli w opisie przedmiotu niniejszej umowy nie ujęto zagadnień wymaganych prawem, 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

opracowania lub pozyskania w czasie zabezpieczającym terminowe zakończenie prac własnym 

staraniem i bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Zamawiający w celu umożliwienia należytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy 

zobowiązuje się do: 

1) terminowej zapłaty należności za wykonanie zleconych działań. 

2) bieżącej wymiany informacji dotyczących realizacji wszelkich działań związanych  

z działaniami promocyjnymi. 

3) zapewnienia szybkiego przepływu dokumentów i informacji niezbędnych dla realizacji przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 

1) projekt regulaminu loterii w terminie 14 dni od podpisania umowy. Akceptacja przez 

Zamawiającego projektu regulaminu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania 

projektu; 

2) propozycje i projekty identyfikacji marketingowo-wizualnej oraz opracowania graficzne , o 

których mowa w § 3 w terminie 14 dni od podpisania umowy. Akceptacja przez 

Zamawiającego projektu identyfikacji marketingowo-wizualnej oraz opracowań graficznych 

nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania projektu; 

7. Strona internetowa loterii wraz z możliwością zgłoszenia uruchomiona zostanie w terminie 30 dni 

przed rozpoczęciem loterii.  

8. Wykonawca rozpocznie realizację loterii nie później niż 28.03.2023 r. i zakończy ją do 

30.07.2023 r. 

9. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór tekstów informacyjnych 

przekazanych lub zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

10. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy: 

1)   ze strony Wykonawcy:  
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………………………. 

 

 

2)   ze strony Zamawiającego:  

…………………………… 

 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe  

w kwocie ………………… złotych brutto (słownie: ……………………………………. brutto) 

płatne na podstawie podpisanego przez Strony protokołu końcowego potwierdzającego 

wykonanie umowy oraz prawidłowo wystawionej faktury Vat. 

2. Zamawiający, jako fundator nagród zobowiązuje się na rzecz Wykonawcy do: 

1) przekazania środków finansowych w kwocie równej wartości nagród przewidzianych 

regulaminem loterii, tj. 30 000,00 zł brutto przeznaczonych na nagrody do przedmiotowej 

loterii w terminie zależnym od daty pozyskania zezwolenia. Płatność będzie zrealizowana w 

terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej noty księgowej (kopia 

zezwolenia winna stanowić załącznik do noty);  

3. Nagrody przekazane zostaną laureatom przez Wykonawcę w terminie do 30.06.2023 r. w 

Urzędzie Miasta Kielce. 

4. Wykonawca, jako odpowiedzialny za wydanie nagród dla laureatów loterii w swoim imieniu, jest 

zobligowany do rozliczenia podatku VAT z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w ramach którego Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać wszelkie obowiązki, konieczne do jej realizacji, bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół odbioru przedmiotu 

niniejszej umowy, podpisany przez Strony, który stanowić będzie załącznik do wystawionej 

faktury. 

7. Faktura winna być złożona w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu 

Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce i zawierać następujące dane Zamawiającego:  

1) nabywca: Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25; 

2) odbiorca faktury: Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz załącznikiem, o którym 

mowa w ust. 3. 

9. Strony uznają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w chwili obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 6 

KORZYSTANIE Z HERBU MIASTA KIELCE I LOGO WYKONAWCY 

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zezwala nieodpłatnie bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych Wykonawcy i osobom będącym członkami zespołu 

projektowego na korzystanie z nazwy i herbu Miasta Kielce w celach promocyjno-

informacyjnych, w tym w celu uzupełnienia swojego portfolio. 

2. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zezwala - bez ograniczeń 
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czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności Stron - Zamawiającemu 

na korzystanie ze swojej nazwy/firmy oraz znaku graficznego w celach promocyjno-

informacyjnych Zamawiającego.  

3. Do ust. 2 postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio w zakresie w jakim zgoda, o której mowa  

w ust. 2, dotyczy utworów chronionych prawem autorskim, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca 

udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie ze znaku graficznego Wykonawcy. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 5, przez zapłatę Zamawiającemu następujących 

kar umownych: 

1) w związku z odstąpieniem od niniejszej umowy z przyczyn, zależnych od Wykonawcy - 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1; 

2) w razie rozwiązania umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1. 

3) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 i terminów wskazanych 

w §4  – w wysokości 1% należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki. 

 

2. Suma kar umownych z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, nie może przewyższać kwoty 

30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy kary umowne, należne na wypadek od niej odstąpienia, nie 

podlegają sumowaniu z karami umownymi należnymi z tytułu nienależnego wykonania umowy, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1-3. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przysługujących Zamawiającemu kar umownych  

z wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego, może on 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 8 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA 

1. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od 

niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu niniejszej umowy bez 

uzasadnionych przyczyn albo przerwał jej realizację i nie kontynuuje jej pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) w przypadku braku postępu prac objętych niniejszą umową w stopniu zagrażającym 

dotrzymania terminu wykonania niniejszej umowy,  

4) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, 

5) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w usunięciu wad, stwierdzonych podczas odbioru 

przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy może być realizowane: 



6 
 

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 - w terminie do 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach; 

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-5 w terminie do 60 dni, od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Strony zastrzegają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub części,  

z zastrzeżeniem że na wypadek okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1, odstąpienie może 

nastąpić jedynie w części niewykonanej. Odstąpienie od niniejszej umowy w całości może 

nastąpić wyłącznie z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawcy 

należne będzie wynagrodzenie za prace wykonane niewadliwie, obliczone proporcjonalnie do 

stanu ich zaawansowania. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy opracowania, w części za którą Wykonawca otrzymał 

wynagrodzenie, pozostają własnością Zamawiającego wraz z prawami autorskimi. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Zamawiający sporządzi jedną kopię opracowań 

i materiałów przekazanych przez Wykonawcę dla celów dowodowych. 

 

§ 9 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem 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, zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w przypadku 

Wykonawcy będącego osobą fizyczną, jego dane osobowe będą przetwarzane na następujących 

zasadach: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Prezydent Miasta Kielce, ul. Rynek 

1, 25-303 Kielce.; 

2) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl; 

3) przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia  

i realizacji niniejszej umowy, a także w celu komunikacji związanej z wykonaniem 

niniejszej umowy; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być instytucje uprawnione na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 

Administratorem a tym podmiotem; 

5) przekazane przez Wykonawcę dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji 

niniejszej umowy i przechowywane w czasie obowiązkowej archiwizacji, określonym 

aktualnymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń 

społecznych, oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego - do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń; 

6) Wykonawcy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii 

danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych - przy czym uprawnienie to 

zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych - a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych; 

7) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 

Wykonawcy przez Administratora, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
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8) dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu; 

9) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji niniejszej umowy  

i wywiązania się przez Administratora z obowiązków płatnika. Brak udostępnienia danych 

osobowych Wykonawcy uniemożliwi zawarcie niniejszej umowy. 

2. W przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną, postanowienia ust. 1 stosuje się 

odpowiednio do innych osób wymienionych w niniejszej umowie oraz w jej załącznikach,  

a zwłaszcza do osób reprezentujących Wykonawcę.  

 

§ 10 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 

bez dalszych czynności Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do utworów opracowanych 

w związku z realizacją niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie obróbki komputerowej, adaptacji  

i modyfikacji zawartości przekazanych materiałów, bez naruszania istoty treści merytorycznej 

oraz wprowadzania zmian i modyfikacji w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 1.  

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony oddadzą do 

rozstrzygnięcia sądu powszechnego z siedzibą w Kielcach. 

3. Wprowadzanie zmian do umowy wymaga zgody stron oraz sporządzenia aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

Umowy. 

5. Wymienione w treści niniejszej umowy załączniki stanowią jej integralną część. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

 

Środki zabezpieczone w budżecie Miasta na 2023 r. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych 

- zamówienie o wartości poniżej 130.000 zł 

Dz. 750, rozdz. 75075, § 4300 


