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UMOWA 
 
zawarta w dniu 22 lutego 2021r. w Kielcach pomiędzy: 
Nabywcą:  
Powiat Kielecki ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372 
Odbiorcą: 
Starostwo Powiatowe w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 
Tomasza Plebana – Wicestarostę 
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a 
Anną Wenus przedsiębiorcą działającym pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

USŁUGOWO-HANDLOWE D. W. A.  

i 

Zbigniewem Wenus przedsiębiorcą działającym pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

USŁUGOWO-HANDLOWE D. W. A.  

działającymi w formie spółki prawa cywilnego pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

USŁUGOWO-HANDLOWE D. W. A., ul. Stokowa 1A, 25 – 702 Kielce, NIP: 9591550003, REGON: 

292685342,  

reprezentowanymi przez:  

Annę Wenus – Wspólnika Spółki 

Zbigniewa Wenus – Wspólnika Spółki 

zwanymi dalej „Wykonawcą” 

 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
Przedmiot zamówienia płatny z działu 750 rozdziału 75020 § 4300 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), na „Wykonanie i dostawę 44 200 
sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadao Starosty 
Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów” i w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 
§ 1 
Przedmiot umowy  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 44 200 sztuk nowych tablic rejestracyjnych  
z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadao Starosty Kieleckiego 
związanych z rejestracją pojazdów na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o 
ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 110, z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej 
ustawy oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ i złożoną ofertą Wykonawcy, które stanową 
odpowiednio Załącznik nr 5 i Załącznik nr 4 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę  
do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Dostawa obejmuje tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi: 
a) o przeznaczeniu i rozmiarach zgodnych ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji                 i 
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oznaczania pojazdów oraz wymagao dla tablic rejestracyjnych (t j. Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. 
zm.); 

b) wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie 
warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych 
(Dz. U. z 2018r. poz. 1751) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 
2019r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic 
rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic 
rejestracyjnych (Dz. U. z 2019r. poz. 547); 

c) w ilości zgodnej z faktycznym zapotrzebowaniem Zamawiającego, przy czym Zamawiający 
planuje, iż ilośd zamówionych tablic w okresie wykonywania umowy nie będzie wyższa niż 
44 200 sztuk, z czego: 

- tablice samochodowe jedno- i dwurzędowe, w tym wtórniki – 42 000 sztuk, 
- tablice motocyklowe/ciągnikowe, w tym wtórniki – 1 700 sztuk, 
- tablice motorowerowe, w tym wtórniki – 500 sztuk. 

Zamawiający zastrzega możliwośd zmiany wskazanych powyżej ilości w ramach 
poszczególnych rodzajów tablic rejestracyjnych. W związku z tym liczba tablic może ulec 
zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego jednego rodzaju tablic i zwiększenia w zamian 
zakresu ilościowego innego rodzaju  
z asortymentu objętego zamówieniem. Ostateczna wielkośd poszczególnych rodzajów 
tablic może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i Zamawiający 
nie gwarantuje całkowitej realizacji zamówienia  
w poszczególnych rodzajach tablic. 

4. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. a) lub b) w okresie 
wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostawy tablic 
rejestracyjnych po uwzględnieniu zmian. 

5. Wykonawca dokona badao niepełne 50 sztuk losowo wybranych tablic rejestracyjnych z 
każdej partii wyprodukowanych 3 000 sztuk w zakresie: 
a) kształt i wymiary, 
b) geometria i rozmieszczenie znaków, 
c) kolorystyka i znak identyfikacyjny. 
(Załącznik nr 13 pkt 3.2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 
2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagao dla tablic rejestracyjnych (t j. Dz. U. z 
2017r. poz. 2355 z późn. zm). 

 
§ 2 
Wartośd umowy  
 

1. Rozliczenie dostaw następowad będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr 09 1020 2629 00009702 0294 6218 PKO/II o/Kielce na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury z terminem płatności 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej 
faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne sukcesywnie po wykonaniu dostawy wg 
ryczałtowych cen jednostkowych tablic rejestracyjnych:  

a) 1 sztuka tablicy samochodowej jedno- i dwurzędowej/wtórnika w wysokości:  
11,93 zł brutto, w tym VAT w stawce 23% 
(słownie brutto: jedenaście 93/100 zł), 

b) 1 sztuka tablicy motocyklowej/ciągnikowej/wtórników w wysokości: 
11,07 zł brutto w tym VAT w stawce 23%  
(słownie brutto: jedenaście 7/100 zł),  

c) 1 sztuka tablicy motorowerowej/wtórnika w wysokości: 
11,07 zł brutto w tym VAT w stawce 23%  
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(słownie brutto: jedenaście 7/100 zł).  
2. Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
3. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatnośd w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa w ust. 
2 powyżej. 

4. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 3 powyżej, 
opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 
płatności wynagrodzenia 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/odszkodowao z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

5. 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.  

6. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 1 nie 
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 
również innych rekompensat/odszkodowao z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Wysokośd wynagrodzenia Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane  
ze sprzedażą, łącznie z dostawą i rozładunkiem przedmiotu umowy. Cena jednostkowa nie 
ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

8. Wysokośd wynagrodzenia zostanie obliczona jako iloczyn cen jednostkowych 
przedstawionych w ust. 1 powyżej i faktycznie zamówionych poszczególnych rodzajów tablic. 

9. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone tablice rejestracyjne na okres 60 
miesięcy, liczony od dnia wydania tablic rejestracyjnych właścicielowi pojazdu w celu 
oznaczenia pojazdu. 

10. Zamawiający może również realizowad uprawnie z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnieo, 
wynikających z tytułu gwarancji. 

11. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady, wad bądź 
usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę     o 
powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 
zgłoszenia wad bądź usterek do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wymianą znaków 
legalizacyjnych na tablicach wolnych od wad bądź usterek, a koszt wymiany będzie potrącony 
z bieżących faktur, na co Wykonawca wyraża zgodę. Koszty będą naliczane po cenie zakupu 
znaków legalizacyjnych na dany dzieo, zgodnie z umową zawartą przez Powiat Kielecki z 
dostawcą. 

12. Zamawiający przewiduje zmiany postanowieo zawartej umowy w sytuacji:  
a) zmiany obowiązującej stawki VAT jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodowad 

zwiększenie wartości umowy, Zamawiający dopuszcza możliwośd zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy 
jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto; 

b) zmiany obowiązującej stawki VAT jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodowad 
zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwośd zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy        w 
kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu 
niezmienionej ceny netto; 

c) gdy  ilośd  44 200 sztuk tablic rejestracyjnych nie zostanie wykorzystana               w 
momencie upływu okresu obowiązywania umowy tj. 12 m-cy od dnia jej zawarcia 
Zamawiający jest upoważniony do przedłużenia okresu obowiązywania umowy do 
czasu wyczerpania tej ilości. 
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d) w przypadku zmiany przepisów dotyczących produkcji tablic, Wykonawca będzie 
zobowiązany wykonad przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi na ten dzieo 
przepisami prawa. 

§ 3 
Termin i sposób wykonania zamówienia  
 

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany sukcesywnie w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia 
podpisania umowy lub do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, tj. 44200 sztuk tablic 
rejestracyjnych/wtórników.  

2. W przypadku gdy ilośd 44 200 sztuk tablic rejestracyjnych zostanie wyczerpana przed 
upływem 12 miesięcy, lub pozostała niezrealizowana ilośd nie pozwoli na zakup tablic na 
kolejny miesiąc  umowa rozwiązuje się. 

3. Gdy  ilośd  44 200 sztuk tablic rejestracyjnych nie zostanie wykorzystana w momencie upływu 
okresu obowiązywania umowy tj. 12 m-cy od dnia jej zawarcia, Zamawiający jest wówczas 
uprawniony do przedłużenia okresu obowiązywania umowy do czasu wyczerpania tej ilości. 
W przypadku gdy pozostała ilośd nie pozwoli na zakup tablic na kolejny miesiąc lub kwota 
przeznaczona na ten cel zostanie wyczerpana umowa rozwiązuje się. 

4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie partiami według potrzeb Zamawiającego  
na podstawie częściowych zamówieo, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
złożenia zamówienia, tj. przesłania zamówienia na adres e-mail: biuro@dwareklamy.pl, a w 
części dotyczącej zamówienia wtórników tablic i w innych wskazanych przez Zamawiającego 
przypadkach w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

5. Przedmiot umowy będzie każdorazowo realizowany przez Wykonawcę według bieżących 
potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym lub elektronicznym zgłoszeniu 
zapotrzebowania, określającym wielkośd dostawy. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzid 
otrzymane zamówienie na piśmie lub elektronicznie. 

6. W zamówieniu poszczególnych partii Zamawiający wskazuje dane dotyczące tablic 
rejestracyjnych, w tym: rodzaj tablic, ilośd tablic i termin dostawy partii. 

7. Dostawy partii będą dokonywane w trwałych opakowaniach zawierających  
po 50 sztuk tablic, opisanych w czytelny sposób z podaniem: nazwy producenta, specyfikacji 
zawartości opakowania, w szczególności ilości tablic i zakresu numerów rejestracyjnych, 
chyba że z treści złożonego zamówienia wynikad będzie inny sposób dostawy. 

8. Dostawy partii będą dokonywane do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach Wydział 
Komunikacji i Transportu, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, poziom -1  
w sposób gwarantujący terminowośd i bezpieczeostwo transportu. 

9. Dostawy partii będą realizowane w dni robocze w godzinach pracy Wydziału Komunikacji i 
Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach (07:00 – 15:00).  
W przypadku, gdy upływ terminu dostawy partii nastąpi w dniu wolnym od pracy 
(świątecznym), termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym 
dniu. 

10. Dostawa każdej partii zostanie potwierdzona podpisaniem protokołu zdawczego przez 
przedstawicieli Stron w dniu dostawy. Wzór protokołu zdawczego stanowi Załącznik nr 1 do 
umowy. 

11. W dniu stwierdzenia niezgodności w dostarczonej partii tablic, Zamawiającemu przysługuje 
prawo złożenia w formie pisemnej reklamacji ilościowej i/lub jakościowej w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty podpisania protokołu zdawczego, o którym mowa w ust. 10 
powyżej. Wzór reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 

12. W razie stwierdzenia wad ilościowych i/lub jakościowych w dostawie partii, Wykonawca w 
terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji zobowiązany jest dostarczyd brakujące tablice 
bądź tablice bez wad. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z reklamacją, w tym 
koszty transportu. Postanowienia te mają odpowiednio zastosowanie w okresie gwarancji 
jakości i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę.  

mailto:biuro@dwareklamy.pl
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13. Po upływie terminu na wniesienie reklamacji, o ile nie zostanie rozpoczęta procedura 
reklamacji, o której mowa w ust. 10 i 11 powyżej, bądź w przypadku wszczęcia procedury 
reklamacji – po zakooczeniu procesu reklamacyjnego, Strony podpiszą protokół zdawczo – 
odbiorczy. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 
Podpisany przez Strony protokół zdawczo – odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury VAT i każdorazowo stanowid będzie załącznik do tej faktury. 

 
§ 4 
Warunki płatności 
 

1. Zapłata za dostarczone tablice rejestracyjne nastąpi na podstawie faktur za wykonane  
i odebrane przez Zamawiającego tablice rejestracyjne. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo –odbiorczy, 
o którym mowa w § 3 ust. 13 niniejszej umowy. 

3. Należnośd za dostarczone tablice rejestracyjne zostanie uregulowana w formie przelewu na 
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikiem,  
o którym mowa  w § 3 ust. 13 niniejszej umowy. 

4. Faktury należy wystawiad w następujący sposób: 
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

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

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty 
prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 5 
Kary umowne i roszczenia stron 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązywad będą kary umowne. Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, tj. za niedotrzymanie 

terminów dostaw określonych w § 3 ust. 4 umowy w wysokości 2% wynagrodzenia 
brutto zamówienia danej partii dostawy za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki; 

b) za zwłokę w dostarczeniu brakujących tablic bądź tablic wolnych od wad i/lub usterek w 
terminie, o którym mowa w § 3 ust. 12 umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 
należnego za niedostarczone tablice bądź niedostarczone tablice wolne od wad, za każdy 
rozpoczęty dzieo zwłoki w stosunku do dnia usunięcia wady i/lub usterki  bądź 
dostarczenia brakujących tablic; 

c) za zwłokę w usuwaniu wad i/lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakości i/lub 
rękojmi za wady, liczonej od upływu terminu określonego w § 2 ust. 11 umowy do dnia 
usunięcia wady i/lub usterki, tj. dostarczenia tablic wolnych od wad, w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczone tablice wolne od wad, za każdy 
rozpoczęty dzieo zwłoki do dnia usunięcia wady i/lub usterki; 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonej              w 
ofercie; 

e) łącznie wysokośd kar umownych nie może przekroczyd 10% ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu umowy określonej w ofercie. 

2. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
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3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia równowartości kar umownych z kwot należnych 
Wykonawcy, przy czym zapłata przez Wykonawcę lub potrącenie kary umownej w żaden 
sposób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Uprawnienie Zamawiającego do naliczania kar umownych nie wygasa pomimo odstąpienia, 
wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy z jakiegokolwiek tytułu.  

                                                                       
§ 6 
Odstąpienie od umowy 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o wszczęciu postępowania dotyczącego cofnięcia uprawnienia na produkcję tablic 
rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami lub tłoczenia numerów.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia lub wypowiedzenia umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied  
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozid istotnemu 
interesowi bezpieczeostwa paostwa lub bezpieczeostwu publicznemu, 

a) gdy Wykonawca nie wywiąże się z co najmniej dwóch terminowych dostaw przedmiotu 
umowy, 

b) w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności, będącej przedmiotem 

niniejszej umowy. 
d) gdy łączna wartośd kar umownych osiągnie kwotę równą 10% ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, określonej w ofercie. 
3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny  

z umową, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu  
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może w terminie do 30 dni od umowy odstąpid. 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa  
w ust. 2 powyżej, może nastąpid w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o powyższych okolicznościach i skutkuje z chwilą odstąpienia doręczonego 
Wykonawcy w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem, pod rygorem 
nieważności. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu 
wykonania części umowy. 
 

§ 7 
 
1. Strony ustalają, że osobami nadzorującymi wykonywanie niniejszej umowy będą: 

a) ze strony Zamawiającego:  
Anna Brzyśkiewicz, tel.: 41 200-15-20, e mail: brzyskiewicz.a@powiat.kielce 
b) ze strony Wykonawcy:  
Anna Wenus, tel.: 41 34-72-000 wew. 12, e mail: anna.wenus@dwareklamy.pl  

2. Strona może zmienid w każdym czasie osobę nadzorującą w jej imieniu wykonywanie umowy, 
przy czym taka zmiana jest skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą pisemnego 
poinformowania Strony o przedmiotowej zmianie. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi istotnej zmiany niniejszej umowy  
i wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, zgodnie z ust. 2. 

 
§ 8 
Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych 
 

mailto:anna.wenus@dwa
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 
r. poz. 119, str. 1), dalej zwany „RODO”, informuję że: 
1. W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem Paostwa 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 skontaktowad 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 udostępniona 
będzie dokumentacja postępowania. Paostwa 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 zostad 
przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez klienta będzie niezbędne dla 
dochodzenia ewentualnych roszczeo 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 skutkowad zmianą wyniku 
rozeznania ani zmianą postanowieo umowy oraz postanowieo rozeznania 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 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. 

§ 9 
Obowiązek Wykonawcy 
 

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 Operator bezpośrednio pozyskał (chyba, że dysponuje 
już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

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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− 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 wyłączeo                 o których mowa w 
art. 14 ust. 5 RODO.  
− W celu zapewnienia, że operator wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego 
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14 RODO.  
W związku z powyższym Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1do 
dokumentacji rozeznania, składa stosowne oświadczenie. 

 
§ 10 

Postanowienia koocowe 
 

1. Niniejsza umowa wiąże Strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego  
i Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówieo publicznych i Kodeks cywilny. 

3. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowieo niniejszej 
umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w 
postaci aneksu. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

6. Integralną częścią umowy są następujące Załączniki: 
a) Załącznik nr 1 – Protokół zdawczy. 
b) Załącznik nr 2 – Wzór reklamacji. 
c) Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo–odbiorczy. 
d) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy. 
e) Załącznik nr 5 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 

 
Starosta Mirosław Gębski 
Wicestarosta Tomasz Pleban 
Wykonawca Anna Wenus 
Wykonawca  Zbigniew Wenus 
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