
UMOWA 

 

zawarta w dniu 2.03.2022 r. 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 Kieleckiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

Anną Ostrowską prowadzącą działalność pod firmą ANAYA Anna Ostrowska z siedzibą  

w Dyminach, ul. Czekoladowa 4, 25 – 090 Dyminy, wpisaną do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 6571157577, REGON: 

260273222,  

reprezentowaną przez: 

Annę Ostrowską 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot zamówienia płatny z:  

działu 921, 926, 630, 750,  

rozdziału 92195, 92695, 63003, 75075,  

paragrafu 4190, 4300  

                                                                    

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy są usługi związane z sukcesywnym: 

 wykonaniem i dostawą pucharów z tabliczkami, 

 wykonaniem i dostawą statuetek z tabliczkami, 

 wykonaniem i dostawą figurek z tabliczkami, 

 wykonaniem i dostawą tabliczek, 

 wykonaniem i dostawą grawertonów, 

 wykonaniem i dostawą medali, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 1.02.2022 r., która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 powyżej do 

siedziby Zamawiającego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44. 

2. Wykonawca, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści zakresu zamówienia, jest 

zobowiązany skontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy. 



3. Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wizualizację 

przygotowanego projektu zamówienia do akceptacji w dniu, w którym otrzymał zamówienie lub 

najpóźniej do godz. 11:00 następnego dnia roboczego pocztą elektroniczną. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania akceptacji przygotowanej wizualizacji lub wniesienia 

uwag w tym samym dniu roboczym, w którym ją otrzymał, najpóźniej do godz. 14:00. 

5. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze od daty złożenia pisemnego zamówienia 

pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, gwarantujących ich wysoki poziom jakości. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji (telefonicznej lub e-mailowej) jakościowej 

i/lub ilościowej w terminie jednego dnia roboczego od daty przyjęcia wykonanego zamówienia. 

8. Wykonawca, w terminie jednego dnia roboczego od dnia przyjęcia reklamacji, jest zobowiązany 

do wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad i/lub dostarczenia brakującej części danego 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają następujący system rozliczeń: wynagrodzenie będzie wypłacone w formie 

przelewu na rachunek bankowy numer 72114020040000310259043532 w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Jeżeli określona sytuacja dotyczy niniejszego przedmiotu umowy, to Zamawiający będzie 

dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielnej płatności (split payment), zgodnie  z art. 

108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

3. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem umożliwiającym 

płatność 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/odszkodowań 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/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Wartość poszczególnych usług zostanie każdorazowo wyliczona jako iloczyn jednostkowych cen, 

określonych w ofercie Wykonawcy oraz wielkości zamówienia. 

8. Ceny podane w ofercie są stałe i nie zostaną zmienione na niekorzyść Zamawiającego przez cały 

okres obowiązywania niniejszej umowy.  

9. Zapłata za realizację poszczególnych zamówień będzie następowała każdorazowo przelewem                  

w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wg poniższych 

danych: 

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. 

10. Za dzień zapłaty danej faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, iż będą obowiązywać kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach: 

a) 5% łącznej wartości danego zamówienia, ustalonego w sposób określony w § 3 ust. 7 powyżej, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 niniejszej 

umowy, 

b) 5% łącznej wartości danego zamówienia, ustalonego w sposób określony w § 3 ust. 7 powyżej, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 8 niniejszej 

umowy, 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę 500,00 zł brutto w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn od niego zawinionych, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 500,00 zł brutto w przypadku odstąpienia od  umowy                        

z przyczyn od niego zależnych. 

4. Wartość kar umownych podlega kumulacji, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 500,00 zł 

brutto. 

5. Kary umowne będą potrącane z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. 

6. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

  

§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o następujących okolicznościach:  

a) Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, nienależyty 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                     

odstąpić od umowy.  

b) Jeżeli Wykonawca opóźnia się co najmniej dwukrotnie w realizacji przedmiotu umowy ponad 2 

dni robocze w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.  

c) Jeżeli opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 niniejszej 

umowy w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 7 dni roboczych.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku                      

z realizacją niniejszej umowy, które stanowią tajemnicę służbową Zamawiającego. 

 

§ 7 



Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2022 r. 

§ 8 

Osoby wskazane do kontaktów w trakcie realizacji niniejszej umowy: 

1. Ze strony Zamawiającego:  

Agnieszka Madetko, tel.: 41 200 13 92, e-mail: madetko.a@powiat.kielce.pl , 

Beata Wróbel, tel.: 41 200 15 91, e-mail: wrobel.b@powiat.kielce.pl 

oraz 

2. Ze strony Wykonawcy: 

Anna Ostrowska, tel.: +48 41 242 83 41 , e-mail: biuro@anaya.pl  

 

§ 9 

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 udostępniona 

będzie dokumentacja postępowania.  

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 klienta 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 

rozeznania ani zmianą postanowień umowy oraz postanowień 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 

mailto:madetko.a@powiat.kielce.pl
mailto:wrobel.b@powiat.kielce.pl
mailto:biuro@anaya.pl
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


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. 

 

 

 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.   

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.                                                              

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego.  

4. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki:  

 nr 1: oferta Wykonawcy z dnia 1.02.2022 r. 

 

Starosta Mirosław Gębski 

Wicestarosta Tomasz Pleban 

Wykonawca Anna Ostrowska 

                                                                                                    

 

 


