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W Z Ó R 

OR.2600.2.1.2020                                                         
U m o w a 

na  zakup  i  dostawę  materiałów  papierniczych  i  biurowych  dla  Starostwa  Powiatowego   

w  Prudniku  na  2020 rok,                                                  

 

zawarta  w  dniu  …………..2020 r.  w  Prudniku,  pomiędzy: 

Powiatem Prudnickim, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki nr 76, 48-200 Prudnik, NIP 7551917146, 

REGON 531412600,  reprezentowanym  przez   Zarząd  Powiatu,  w  imieniu  którego  działają: 

-  …………………………….. 

-  …………………………….. 

zwanym  dalej  „Zamawiającym”, 

a 

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

………………………..,  zwanym  dalej  „Wykonawcą”, 

zwanych  łącznie  „Stronami”,  a  osobno  „Stroną”. 

 

§  1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały papiernicze i biurowe, 

zwane dalej „materiałami”, w okresie od ……..2020 r. do 31.12.2020 r. w ilościach i cenach 

deklarowanych w ofercie Wykonawcy - formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do  

niniejszej  umowy.  

§  2 

1. W zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt : 

     1)   do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 76 w Prudniku 

materiały według  wykazu,  stanowiącego  załącznik  nr 2  i  nr 3 do  niniejszej  umowy, 
     2)  do wskazanych pomieszczeń budynku wydziału geodezji przy ul. Parkowej 10 w Prudniku 

materiały według  wykazu  z  załącznika  nr 4  do  niniejszej  umowy. 
2. Ilość materiałów oraz termin ich dostarczenia, zostanie każdorazowo ustalony z Wykonawcą na 

podstawie przesłanego drogą elektroniczną wykazu. Każdorazowo Wykonawca potwierdzi ich 

przyjęcie do  realizacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stałe ceny netto jednostkowe materiałów, wymienionych  

w formularzu cenowym  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, przez cały okres obowiązywania 

umowy, tj.  do  dnia  31.12.2020 r. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości materiałów w poszczególnym asortymencie, 

wymienionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz  

w załącznikach  nr  2,  nr  3  i  nr 4  do  niniejszej  umowy. 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do wysokości 20 % wartości 

zamówienia  podstawowego. 

§  3 

1.   Termin  rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  dzień ………..2020 r. 

2.   Termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  dzień  31.12.2020 r. 

 

§  4 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie do kwoty ………….. zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości …………… zł 

(słownie: ………………………………………….. złotych brutto /100), wynikające  

z zatwierdzonego wykazu materiałów w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy, w złożonej przez Wykonawcę  ofercie  cenowej  z  dnia  ………. 2020  roku.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu, w przypadku udzielenia 

zamówienia uzupełniającego,  o  którym  mowa  w  § 2  ust. 5 umowy. 

3. Za dostarczone materiały w ratach, Wykonawca wystawia każdorazowo fakturę VAT, płatną  

w terminie 14 dni  od  daty  jej  dostarczenia,  na  konto  Wykonawcy  podane  w  fakturze  VAT. 

4. Wykonawca może przesłać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 09.11.2018 r.  
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     o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. poz. 2191 z późn. zm.) oraz inne 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem  platformy,  na  co  Wykonawca  

wyraża  zgodę. 

§  5 

1.  Zamawiający  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  NIP 7551917146. 

2.  Wykonawca  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  NIP …………….. 

 

§  6 

Celem koordynowania oraz prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz  dokonania  odbioru  

ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana Waldemara Janocha – tel. 774381712, e-mail: 

w.janocha@powiatprudnicki.pl. 

§  7 

W  przypadku  stwierdzenia  w  chwili  dostarczenia  wadliwych  lub  uszkodzonych  materiałów, 

Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty dostawy, wymienić je na wolne od wad   

i pełnowartościowe oraz dostarczyć je na swój koszt i swoim staraniem do wskazanych w § 2 ust. 1 

niniejszej  umowy  pomieszczeń. 

§  8 

Zamawiający dokona odbioru materiałów w dniu dostarczenia, uwzględniając tylko dni robocze  

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku, w obecności przedstawiciela Wykonawcy  

i potwierdzi ich odbiór na podstawie dokonanego podpisem potwierdzenia odbioru faktury VAT. 

 

§  9 

1.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić  Zamawiającemu  kary  umowne  w  wysokości: 

        1) 0,5 % kwoty brutto  określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia  

w dostarczeniu każdej części  materiałów, 

        2) 0,5 % kwoty brutto  określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia  

w dostarczeniu wymienionych  wadliwych  lub  uszkodzonych  materiałów  o  których 

mowa  w  §  7,  

        3)  10 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy 

przez  którąkolwiek  ze  Stron  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca. 

2.    Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  kary  umowne  w  wysokości: 

       1)   0,1 % kwoty brutto  określonej  w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze 

każdej części materiałów, 

       2)   10 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1  umowy, w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy  z  powodu  okoliczności, za  które  odpowiada  Zamawiający. 

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego jedynie  

z  tytułu  wykonania  części  umowy. 

4.  Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może odstąpić od umowy  

w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

5.    Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

       1)   Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie dwóch tygodni od 

upływu terminu zapłaty, 

       2)  Zamawiający nie przystąpi do odbioru materiałów w dniu dostarczenia bez uzasadnionych 

przyczyn. 

6.   Odstąpienie w przypadkach określonych w ust. 4-5 powinno zostać złożone w terminie 7 dni od 

dnia zaistnienia  przyczyn  odstąpienia  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności. 

7.  Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście  poniesionej  szkody. 
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8.  W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki, zgodnie  

z  obowiązującymi  przepisami. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia  w przypadku 3-krotnego stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy  

przez  Wykonawcę.  

10. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze pisemnej, 

pod  rygorem  nieważności. 

11. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej 

Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy bez odrębnych wezwań i powiadomień i na tę czynność 

Wykonawca wyraża  zgodę. 

12.  Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie stają się wymagalne następnego dnia po 

zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia. 

13.  W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się 

do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

§  10 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych personelu 

Zamawiającego  wyznaczonego  do  wykonywania  umowy. 

2. Zakres powierzanych danych obejmuje: imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe 

(stanowisko, adres e-mail,  telefon)  kadry  pracowniczej  i  zarządzającej  Zamawiającego. 

3. Charakter przetwarzania określony jest rolą Wykonawcy wynikającą z realizacji umowy,  

a celem powierzenia  przetwarzania  danych  jest  wyłącznie  realizacja  Umowy. 

4. Czas trwania przetwarzania (gromadzenia, wykorzystywania, przesyłania, przechowywania, 

katalogowania) danych to czas obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem że Wykonawca jest 

uprawniony przechowywać dane  osobowe  po  wygaśnięciu  umowy  dodatkowo  przez  okres, 

w którym mogą ujawniać się roszczenia związane z umową lub przez okres zgodny                          

z obowiązującymi  przepisami  w  celu wypełnienia  obowiązku  prawnego. 

5. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest: 

        1) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, 

chyba że obowiązek  taki  nakładają  na  Wykonawcę  obowiązujące  przepisy  prawa, 

        2)      zgłaszanie  Zamawiającemu  wątpliwości  co  do  legalności poleceń  Wykonawcy, 

        3)   uzyskanie uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego celem skorzystania z innego 

podmiotu przetwarzającego (dalej jako podprzetwarzającego). W takim wypadku na 

podprzetwarzajacego przechodzą obowiązki Wykonawcy określone w niniejszym  

paragrafie  umowy, 

        4)  stosowania wszelkich adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych                               

i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe na zasadach określonych w art. 32 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: RODO), 

        5)   ograniczenie dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest 

niezbędny do  realizacji  umowy, 

        6)   uzyskania od osób biorących udział w przetwarzaniu  zobowiązania do przestrzegania 

tajemnicy, o ile osoby  te  nie  są  objęte  obowiązkiem  ustawowym  do  zachowania  

tajemnicy, 

        7)   zapewnienia osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednich szkoleń                   

z zakresu ochrony danych  osobowych, 

        8)  współdziałania z Zamawiającym przy analizie ryzyka przetwarzania i określaniu 

odpowiednich środków ochrony danych, przy ocenie skutków dla ochrony danych                   

i następnie konsultacjach z organem nadzorczym,  przy  zawiadamianiu  osób  dotkniętych  

naruszeniem  ochrony  danych, 

        9)   współdziałania z Zamawiającym przy zgłaszaniu naruszeń danych. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdym 

naruszeniu ochrony danych lub podejrzeniu takiego naruszenia, w tym                                                 

o nieupoważnionym dostępie do danych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na 

poprawność    przetwarzania    lub    bezpieczeństwo    danych.    Wykonawca    umożliwia  
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                Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających oraz informuje 

Zamawiającego o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia. Powiadomienie 

powinno  być  dokonane: 

                a)  telefonicznie i dodatkowo e-mailowo, a na żądanie Zamawiającego również na piśmie, 

                b)   nie  później  niż  w  ciągu  24  godzin  od  ujawnienia  incydentu, 

                c) wraz z jednoczesnym przedłożeniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji dotyczącej 

naruszenia/incydentu, a na żądania Zamawiającego również dodatkowych                        

e-mailowych/pisemnych informacji, aby umożliwić Zamawiającemu spełnienie 

obowiązku  powiadomienia  organu  nadzoru. 

        10)  udostepnienie Zamawiającemu wszelkich informacji oraz umożliwienie Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli w zakresie przetwarzania powierzonych danych co do zgodności 

z odpowiednimi przepisami prawa  oraz  postanowieniami  niniejszego  paragrafu  umowy, 

        11)   po zakończeniu umowy, w zależności od instrukcji Zamawiającego, usunięcie lub zwrot 

danych i  usunięcie  ich  kopii,  chyba  że  przepisy  prawa  bezwzględnie  obowiązującego  

przewidują  inaczej. 

6. Obowiązkiem Zamawiającego jest współdziałanie z Wykonawcą w wykonaniu postanowień 

niniejszego paragrafu umowy oraz udzielanie Wykonawcy wyjaśnień w razie zgłaszanych 

wątpliwości co do legalności  poleceń. 

7. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem                  

w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO lub postanowienia niniejszego 

paragrafu umowy nakładają na Wykonawcę lub gdy działał poza zgodnymi z prawem 

instrukcjami Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom. Wykonawca odpowiada                                 

w szczególności za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków  

bezpieczeństwa.  

8. Celem realizacji umowy Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych  

osobowych kadry pracowniczej i zarządzającej Wykonawcy. Na zasadzie wzajemności i na 

warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy Zamawiającego obowiązują takie same 

obowiązki, jak obowiązki Wykonawcy wynikające  z  ust. 6  niniejszego  paragrafu  umowy. 

 

§  11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2.     Załączniki  do  niniejszej  umowy stanowią  jej  integralną  część. 

 

§  12 

Spory pomiędzy Stronami rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§  13 

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

 

Załączniki: 

1. nr 1 -  formularz  cenowy Wykonawcy, 

2. nr 2 -  wykaz materiałów do  siedziby  Zamawiającego 

               przy  ul.  Kościuszki 76  w  Prudniku, 

3. nr 3 - wykaz materiałów do siedziby Zamawiającego 

               przy ul. Kościuszki 76 w Prudniku  (Kwalifikacja wojskowa), 

4. nr 4 - wykaz  materiałów  do  budynku  przy  

               ul.  Parkowej 10  w  Prudniku. 

 

                    Wykonawca:                                                                            Zamawiający: 


