
Załącznik nr 3 

do Zaproszenia do składania ofert 

Umowa o dzieło nr …………….…………….……………  

zawarta w Kielcach dnia ……………………………… 2022 r. pomiędzy:  

Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, reprezentowaną przez: 

Bogdana Wentę  –  Prezydenta Miasta Kielce, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Beaty Pawłowskiej, zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ………………………………………………, NIP………………………..……………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części niniejszej umowy zwani są każdy z osobna „Stroną”, 

a łącznie „Stronami”. 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), z uwagi na wartość 

przedmiotu zamówienia, nie przewyższającą kwoty 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP.  

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2021 r. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wymiana zużytych oraz wyeksploatowanych elementów zasilacza UPS 

typu EcoPower DPA 3x40 kVA o łącznej mocy 120 kVA, o nr szafy DPT 0312 (numery modułów: 

D2M1988, D2M1989, D2M1917), w szczególności: 

1) wymiana baterii akumulatorów (44 szt.) w użytkowanym jednym zestawie bateryjnym 

(1x44szt.), podłączonym do, określonego w ust. 1, zasilacza UPS, 

2)  wymiana kompletu wentylatorów (we wszystkich modułach) w zasilaczu UPS, określonym 

w ust. 1, 

3) wymiana kompletu kondensatorów AC (we wszystkich modułach) w zasilaczu UPS, 

określonym w ust. 1, 

4) wymiana kompletu kondensatorów DC (we wszystkich modułach) w zasilaczu UPS, 

określonym w ust. 1, 

5) utylizacja wymienionych (zużytych) akumulatorów (wraz z pisemnym potwierdzeniem 

przyjęcia do utylizacji), 

6) utylizacja zdemontowanych kondensatorów oraz wentylatorów (wraz z pisemnym 

potwierdzeniem przyjęcia do utylizacji). 

2. Szczegółowy zakres prac oraz parametry techniczne baterii akumulatorów określa „Opis Przedmiotu 

Zamówienia”, stanowiący integralną cześć Umowy. 

3. Zasilacz UPS, określony w ust. 1 powyżej, jest zainstalowany i eksploatowany w budynku Urzędu 

Miasta Kielce, w lokalizacji Rynek 1.  
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§ 2 

Warunki realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy w obecności Wykonawcy, w miejscu określonym 

w § 1 ust. 3. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w formie protokołu, podpisanego przez osoby 

odpowiedzialne za realizację Umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

……………… zł brutto (słownie zł:  ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

zamówienia (obejmujące koszty transportu, opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu). 

3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie doręczenie Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia 

przyjęcia do utylizacji przedmiotów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6. 

4. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, po dokonaniu przez Zamawiającego 

protokolarnego odbioru (bez zastrzeżeń) przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie, określone fakturą VAT, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze: …………………………………………………………………………… . 

6. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem, 

że zostanie ona doręczona kupującemu w terminie 5 dni od jej wystawienia. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty 

należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi 

najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.  

8. Dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy ustanawia się: 

nabywcę: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25; 

odbiorcę faktury i płatnika: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 

9. Za opóźnienie w zapłacie, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe w wysokości przewidzianej 

obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 4 

Nadzór 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są: 

1) Po stronie Zamawiającego: Zdzisław Wijas – Kierownik Biura Usług Informatycznych 

Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Kielce, tel. (41) 3676 401 lub osoba go 

zastępująca. 

2) Po stronie Wykonawcy: ………………………………………… , tel. ……………………. . 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonywanie prac objętych 

Umową bez konieczności podpisywania aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane w ramach przedmiotu Umowy prace oraz 

zainstalowane materiały i urządzenia 24-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia odbioru przedmiotu 

Umowy, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do naprawy/wymiany na nowe 

zamontowanych elementów, o których mowa w § 1 ust. 1 w terminie 3 dni od wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego do usunięcia wad. 
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2. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wskazanych w ust. 1, 

Zamawiający ma prawo do powierzenia bez zgody sądu wykonania zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy lub odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki go 

uzasadniającej. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane w ramach przedmiotu Umowy prace oraz 

zainstalowane materiały i urządzenia 24-miesięcznej rękojmi liczonej od dnia odbioru przedmiotu 

Umowy. 

4. Prawa i obowiązki Stron z tytułu rękojmi realizowane będą zgodnie z zasadami określonymi 

w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy, za nienależyte wykonanie Umowy, w formie kar 

umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

1) za opóźnienie w wykonaniu Umowy, karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  

2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 1 Umowy. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym łączna kwota kar umownych, z tytułów określonych 

w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć równowartości 15 % wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 3 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia, 

określonego w § 3 ust. 1. 

5. Termin płatności kar umownych ustala się na 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do zapłaty. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych i uzupełniającego odszkodowania pozostają w mocy 

również w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

 

§ 7 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie 

służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności uprawniającej do 

skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.   

 

§ 8 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób podanych przez Wykonawcę do 

jego reprezentacji oraz do kontaktów jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce; 

2) w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych każda  

z osób wskazanych w pkt 1 może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na 

adres e-mail: iod@um.kielce.pl; 

3) przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, a także w celu 

komunikacji związanej z wykonaniem Umowy; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być instytucje uprawnione na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 

Administratorem, a tym podmiotem; 

5) przekazane przez Wykonawcę dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

Umowy i przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi 

przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz ze 

względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń; 

6) osobom wskazanym w pkt 1, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych,  

ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym 

uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, 

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych; 

7) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 

Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

9) podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1 jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 

Umowy; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie Umowy; 

10) osoby wskazane w pkt 1 mają prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 

cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem pkt 5. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego osobą prawną, zasady przetwarzania danych osobowych, 

wskazane w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie do osób wskazanych przez Wykonawcę do jego 

reprezentacji lub umocowanych do kontaktów z Zamawiającym.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego: 

- przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na innego wykonawcę,  

- przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osoby trzeciej. 

2. Zmiana Umowy może być dokonana za porozumieniem Stron w formie pisemnego aneksu. 

3. Strony są zobowiązane do poinformowania siebie nawzajem o zmianie adresu pod rygorem uznania 

korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres za doręczoną. 

4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku 

z Umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

mailto:iod@um.kielce.pl
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6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

7. Integralną cześć Umowy stanowią: 

1) „Opis Przedmiotu Zamówienia”, 

2) oferta z dnia …………………………… złożona przez Wykonawcę. 

 

 

 Zamawiający Wykonawca 


