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UMOWA Nr …………(Projekt) 

 

zawarta w dniu .................. 2020 roku w Staszowie, pomiędzy: Powiatem Staszowskim – 

Starostwem Powiatowym w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów NIP: 

8661709857, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

 

1. Józef Żółciak - Starosta 

2. Leszek Guzal – Wicestarosta 

z kontrasygnatą  - Jolanta Piotrowska – Skarbnik 

 

a: 

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

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1................................. - ......................................... 

 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.). 

 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków ochrony indywidualnej i drobnego 

wyposażenia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii 

COVID-19 w powiecie staszowskim” 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne 

czynności konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. Wszelkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zgodny jest z jego ofertą, sporządzoną na 

podstawie wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu cenowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz, że przedmiot umowy wykonany 

zostanie z zachowaniem należytej staranności, będzie wysokiej jakości i kompletny. 

5. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym na każdym etapie 

realizacji umowy, w szczególności zobowiązany jest konsultować wszelkie wątpliwości. 

6. Integralną częścią umowy są: zapytanie cenowe wraz z załącznikiem oraz oferta 

Wykonawcy wraz z załącznikami. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części przedmiotu umowy podwykonawcom. 

8. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
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uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

9. Zamówienie jest realizowane w związku z projektem pn. „Zwalczanie i przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowanego 

przez Powiat Staszowski w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

 

 

§ 2 Osoby upoważnione do spraw związanych z realizacją umowy 

 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy  

i podpisania protokołu odbioru jest …………………………………., tel. 

………………………..………….., e-mail: ………………………………. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest 

………………………………………., tel. ………………………..………….., e-mail: 

………………………………. 

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

 

§ 3 Termin i sposób realizacji umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy do ………………….. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy w jednej dostawie/… 

dostawach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego (telefonicznie lub e-mailem) na 

co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej, o planowanym terminie dostarczenia materiałów. 

Dostarczenie nastąpi w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego. 

4. Miejscem dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia jest ……………………… 

mieszczący się w …………………………………………….. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do rozładowania przedmiotu umowy we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu, na terenie ………………………... 

6. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dniu dostarczenia, w formie protokołu odbioru 

(wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy), podpisanego przez 

osoby upoważnione przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy  

w miejscu dostawy. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych przez Wykonawcę materiałów  

z umową, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany w ciągu 7 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego za pomocą telefonu, faksu lub poczty 

elektronicznej. W przypadku przekroczenia terminu, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 

umowy. 
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8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń dostarczonych materiałów lub ich elementów 

składowych, Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do ich wymiany na nowe, wolne od 

wad, w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego za 

pomocą telefonu, faksu lub poczty elektronicznej. W przypadku przekroczenia umownego 

terminu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, 

zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 umowy. 

 

 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób zapłaty 

 

1. Strony ustalają maksymalną wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę: 

Netto....................zł (słownie złotych: .....................................................................) 

VAT.......................zł (słownie złotych: .....................................................................) 

Brutto....................zł (słownie złotych: .....................................................................) 

2. Za podstawę obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przyjęto sumę wartości 

poszczególnych pozycji o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, obliczonych na podstawie 

oferty Wykonawcy. 

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest stała i zawiera wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, łącznie z dostarczeniem i rozładunkiem 

przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. 

4. Wykonawca przedstawi oryginał faktury VAT/rachunku (w formie papierowej) najwcześniej 

w dniu dokonania odbioru dostawy. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek według poniższych danych: 

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie ul. Piłsudskiego 7 28-200 Staszów  

NIP: 8661709857 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie regulowane przez Zamawiającego przelewem,  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę oryginału 

rachunku/faktury VAT (w formie papierowej), na wskazany w niej/w nim rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

7. Rachunek/faktura VAT bez załączonego protokołu odbioru nie będzie 

realizowany/realizowana. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

9. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może 

naliczyć odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 118 ze zm.). 

 

§ 5 Kary umowne 

 

1. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy: 
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a. za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu lub dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, dostarczonego 

po upływie umownego terminu, 

b. za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu lub dostarczeniu części przedmiotu umowy -  

w wysokości 0,5% wartości brutto części zamówienia, dostarczonego przez Wykonawcę po 

upływie umownego terminu, obliczonego na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od 

Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawianej 

przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku wykonania 

przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej. 

6. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowań przewyższających 

zapłacone kary umowne. 

7. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy, zapytania ofertowego i ofertą złożoną przez 

Wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 

20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy 

wezwania do zapłaty ostatniej z naliczonych kar. 

 

 

§ 6 Klauzula poufności 

 

1. O ile nie narusza to bezwzględnie wiążących przepisów prawa, Strony zachowają 

poufność w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności o danych osobowych,  

w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. Strony umowy 

zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia 

wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz 

otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych  

z realizacją umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu 

przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i prawo do 

odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 
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§ 7 Zmiany umowy 

 

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na 

przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy w przypadku zmiany formy prawnej 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie dotyczących 

sposobu realizacji i terminu wykonania umowy, w przypadku działania siły wyższej, 

powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej 

należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron 

umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły 

zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 

starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego  

o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na 

przebieg realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

§ 8 Ochrona danych osobowych 

 

W związku z realizacją wymogów 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”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie 

Powiatowym w Staszowie (ul. Józefa Piłsudskiego 7; 28-200 Staszów) jest Starosta 

Staszowski. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym 

można się skontaktować mailowo – iod@staszowski.eu 

Administrator danych osobowych – Starosta Staszowski - przetwarza Państwa dane 

osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

wynikających z przepisów1 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu 

się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”  

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa 

danych osobowych: 

b. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

                                                           
1
 Art. 6 pkt 1 lit. c) RODO  
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zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 roku poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”; 

c. mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

z Powiatem Staszowskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem 

jest Starosta Staszowski. 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez czas określony na podstawie 

przepisów prawa -USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (Dz.U.2018.217 z późn. zm.) 

2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:  

przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;2 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne;3 

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych4  

nie przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 prawo do usunięcia danych5 

 prawo do przenoszenia danych6  

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych7 

3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie 

Powiatowym w Staszowie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00 - 193 Warszawa 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe - dane osobowe 

przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  

z ustawy PZP; 

5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Art. 15 RODO 

3
 Art. 16 RODO 

4
 Art. 18 RODO 

5
 Art. 17 pkt. 3 lit. b) RODO 

6
 Art. 20 pkt. 1 RODO 

7
 Art. 21 pkt. 1 RODO 
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§ 9 Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku, gdy w umowie mowa jest o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni 

urzędowania Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej 

zmianie siedzib lub firmy, przedstawicieli stron, numerów telefonów. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy Strony rozstrzygać będą w drodze 

uzgodnień w ciągu 30 dni od poinformowania drugiej Strony o zaistnieniu sporu,  

a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Wykonawca potwierdza 

otrzymanie jednego, a Zamawiający 2 egzemplarzy umowy. 

 

 

 

 

 

………………………………..      …………………………… 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 Wzór protokołu odbioru 
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PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

sporządzony w Staszowie w dniu …………2020 roku  dotyczący odbioru usługi realizowanej 

na postawie umowy………………… zawartej w Staszowie w dniu ……………2020 roku  

w wyniku przeprowadzonego postepowania na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.) pomiędzy: 

 

Zamawiającym:  

Powiatem Staszowskim – Starostwem Powiatowym w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 

Staszów NIP: 8661709857, reprezentowanym przez: 

1. Józef Żółciak - Starosta 

2. Leszek Guzal – Wicestarosta 

z kontrasygnatą  - Jolanta Piotrowska – Skarbnik 

 

Wykonawcą: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 NIP: ………………………………………………… 

 reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………. 

 

Przedmiot umowy: 

Przedmiotem umowy jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnego 

wyposażenia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii 

COVID-19 w powiecie staszowskim” 

 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTOWA I ILOŚCIOWA 

Lp. Nazwa asortymentu Ilość 

1.   

2.   

…..   

 

Wykonawca oświadcza, że odebrany asortyment jest zgodny z zapisami umowy 

nr…………………. z dnia…………………..2020 roku 

 



   

 

    
Projekt pn. „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie 

staszowskim” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
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Wynik odbioru ilościowego 

 

Należy wpisać obok w rubryce: 

Pozytywny lub negatywny 

 

 

UWAGI LUB PRZYCZYNY ODMOWY ODBIORU (obowiązkowo wypełnić w przypadku 

odmowy odbioru) 

 

 

 

 

UCZESTNICY ODBIORU 

 

Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w odbiorze 

Data i podpis 

 

Ze strony Wykonawcy 

 

 

Ze strony Zamawiającego 

  

  

 

 

Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia, a Zamawiający: 

- Przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie zostało zrealizowane 

zgodnie z zawartą umową; 

- Przyjął go z zastrzeżeniami (wymienić): 

- Nie przyjął go z powodu: 

 

 

 

……………………………………  ……………………………………… 

Data i podpis przedstawiciela  Data i podpis przedstawiciela  

          Zamawiającego                Wykonawcy 

 

 


