
                      Załącznik nr 2 

                                                                                                       do zaproszenia do złożenia  

propozycji  cenowej (ofertowej)  

nr SP.ZP.0543.24.2020 z dnia 28.12.2020 r 

                                 

                                                                            

                                                                   UMOWA nr  …………….. 

 

zawarta w dniu …………………… r w Piechowicach pomiędzy: 

Gminą Miejską Piechowice ul. Kryształowa 49, NIP 611-010-86-58, REGON 230821612 

reprezentowaną przez : 

Burmistrza Miasta Piechowice Pana Jacka Kubielskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Piechowice Pani Marty Mielczarek  

zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”,  

a 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

reprezentowanym przez ………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”  

Umowa zawarta, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

§ 1 

 

Zleceniodawca  zamawia usługę,  a Zleceniobiorca  przyjmuje do wykonania usługę:  obsługę 

medialną Gminy Miejskiej Piechowice. 

§ 2 

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, a ten zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zleceniodawcy 

następujące usługi: 

a) Obsługę foto-video wszelkich wydarzeń na terenie Gminy Miejskiej Piechowice  

na każde zlecenie Zleceniodawcy. 

b) Umieszczanie w serwisie Zleceniobiorcy artykułów i tekstów promocyjnych przygotowanych 

i zredagowanych przez przedstawicieli Zleceniodawcy. 

c) Umieszczanie na interaktywnej mapie znajdującej się w serwisie Zleceniobiorcy, 

niekomercyjnych atrakcji turystycznych z terenu Gminy Miejskiej Piechowice wskazanych 

przez Zleceniodawcę. 

d) Umieszczenie w serwisie oraz kanale TV Zleceniobiorcy jednego standardowego baneru 

reklamowego Gminy Miejskiej Piechowice.  
e) dwa razy w roku rejestracja Sesji Rady Miasta Piechowice i publikacja w całości materiału 

filmowego w serwisie oraz kanale TV. 



§ 3 

1. Obsługa foto-video, o której mowa w § 2 pkt a) wykonywana będzie na każde odrębne zlecenie 

Zleceniodawcy złożone co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem, przy użyciu własnego 

sprzętu Zleceniobiorcy. Obsługa obejmuję rejestrację wskazanych przez Zleceniodawcę 

wydarzeń oraz przygotowanie i zamieszczenie w serwisie oraz kanale TV materiałów w postaci 

fotografii oraz zmontowanego materiału filmowego o maksymalnym czasie trwania 10 min. 

2. Na odrębne, dodatkowo płatne wezwanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuję się 

rejestrować sesje Rady Miasta Piechowice ponad ilość wskazaną w § 2 pkt. e) umowy i 

publikować materiał filmowy w serwisie oraz kanale TV.  

3. Artykuły i teksty Zleceniodawcy, o których mowa w § 2 pkt b) przekazywane będą 

Zleceniobiorcy drogą elektroniczną i będą zamieszczane w serwisie w terminie 24 godzin od ich 

przekazania Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do korekty i redakcji 

nadesłanych tekstów. Zleceniobiorca ma prawo do korekty nadesłanych tekstów i artykułów w 

zakresie błędów piśmiennych, oczywistych omyłek pisarskich i błędów rachunkowych. Inne 

korekty wymagają zgody Zleceniodawcy. 

4. Zleceniobiorca ma prawo odmówić opublikowania materiałów przekazanych mu przez 

Zleceniodawcę w przypadku, gdy materiały te nie będą dotyczyły Gminy Miejskiej Piechowice 

lub będą godziły w dobra osobiste innych osób i podmiotów albo będą zawierały treści sprzeczne 

z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. O odmowie 

opublikowania materiałów Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę z podaniem 

przyczyny odmowy. 

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez Zleceniodawcę z materiałów zamieszczonych 

w serwisie i kanale TV dotyczących Gminy Piechowice. Zleceniodawca może wykorzystywać te 

treści we własnych materiałach promocyjnych, na własnych stronach internetowych, prasie oraz 

innych wydawnictwach. Zleceniodawca w każdym opisanych wyżej przypadku zobowiązuje się 

podać źródło pochodzenia materiałów. 

§ 4 

 

1. Za wykonanie umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie w 

kwocie ……………………..  netto,  powiększonej o należny podatek VAT , który w dniu zawarcia 

umowy wynosi …..%, w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy.   

2 . Za wykonanie każdej rejestracji sesji Rady Miasta Piechowice, ponad ilość wskazaną w § 2 pkt e)  

umowy i publikację materiału, o czym mowa w § 3 pkt 2  Zleceniodawca zapłaci każdorazowo 

Zleceniobiorcy wynagrodzenia w kwocie ………….. zł netto, powiększonej o należny podatek 

VAT, który w dniu zawarcie umowy wynosi ……%, co stanowi kwotę ….. zł brutto, w terminie 21 

dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w niej rachunek 

bankowy. 

3. Zleceniodawca oświadcza, że płatność za wykonaną usługę odbywać się będzie z uwzględnieniem 

mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - art. 108a-108d  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

4. Za datę dokonania płatności przez Zleceniodawcę strony uznają dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zleceniodawcy kwotą należną na rzecz Zleceniobiorcy. 

 



§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony to jest od 11 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Każdej 

ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 6 

1. Zleceniodawca ma prawo naliczyć Zleceniobiorcy kary umowne w wysokości:  

a) za nie dochowanie przez Zleceniobiorcę terminu, o którym mowa  § 3 ust. 3 umowy (obsługa 

foto-video oraz zamieszczenia w serwisie artykułów lub tekstów Zleceniodawcy) -   

10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

b) za nie wykonanie zadania wymienionego § 3  pkt. 2 -  20% wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 umowy.  

c) za niewykonanie warunków umowy określonych w § 2 pkt. a) – e)  -  po 10% wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, 

 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.  

2. Kar umownych nie stosuje się jeżeli artykuł lub tekst wymagał zastosowania korekty, na którą 

zgodę musiał wyrazić Zleceniodawca. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonani umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części  umowy.    

§ 7 

 

1. Strony informują się wzajemnie, że będą administratorami danych osobowych przekazywanych 

sobie w trakcie współpracy, względem których pełnią funkcję administratora, takich jak dane osób 

reprezentujących lub innych członków personelu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 

Zamawiającego: biuro@msvs.com.pl 

2. Dane osobowe, o których mowa, przetwarzane będą w celu realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) 

RODO), a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych tj. rachunkowych i podatkowych (art. 

6 ust. 1 pkt. c) RODO) oraz w celu ochrony ewentualnych roszczeń jakie mogą powstać w 

związku z realizacją Umowy, dane osób kontaktowych będą przetwarzane w celu sprawnej 

realizacji przedmiotu umowy w szczególności w celu zapewnienia bieżącego kontaktu co jest 

prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).  

3. Odbiorcami danych osobowych będą odbiorcy informacji publicznej oraz podmioty, z którymi 

Strony zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych tj. np. podmioty świadczące na rzecz 

Stron usługi z zakresu IT, prawne, księgowości i rachunkowości oraz dostawca BIP. Dane zostaną 

usunięte po wygaśnięciu obowiązków publicznoprawnych związanych z realizacją Umowy oraz 

wygaśnięciu ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych mogących powstać w związku z realizacją 

Umowy.  

4. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

mailto:biuro@msvs.com.pl


wniesienia sprzeciwu, a także mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.  

5. Podanie danych stron umowy jest warunkiem zawarcia umowy, odmowa podania danych 

uniemożliwia zawarcie umowy, podanie danych osób kontaktowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do sprawnej realizacji Umowy. 

6. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do rozpowszechniania otrzymanych materiałów, ani do 

przetwarzania danych osobowych w nich zawartych.  

7. Dane w postaci wizerunków, głosu oraz innych informacji dotyczących osób fizycznych na nich 

uwiecznionych udostępniane są Zleceniobiorcy tylko w celu realizacji umowy, a Zleceniodawca 

nie zleca Zleceniobiorcy czynności na tych danych. Udostępnienie następuje na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu jakim jest wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszą umowy  Strony oddają do rozstrzygnięcia sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

       ZLECENIODAWCA:                                                               ZLECENIOBIORCA:                

 

 

 

 

 

                                                                                     


