
UMOWA NR ………………………………………………………….. 

 

 

zawarta w dniu …………… pomiędzy Gminą Kielce, zwaną dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………… 

a  

……………………………………………………… 

zwanym dalej „Sprzedawcą” 
przy czym Sprzedawca i Kupujący będą dalej zwanymi „Stronami”.  

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług, została 

zawarta umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”: 

 

I. Przedmiot Umowy 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa ……… urządzeń oczyszczających powietrze z jonizacją (dalej 
również „sprzęt”) - dla jednostek edukacyjnych miasta Kielce. 

2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, niekondycjonowany, 
niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2021, kompletny, dobrej jakości, wolny 
od wad fizycznych i prawnych, posiada wymagane przepisami prawa polskiego atesty i spełnia normy 
obowiązujące dla tego rodzaju sprzętu na terenie RP, a także nie jest przedmiotem egzekucji ani 
zabezpieczony zastawem. Sprzedawca oświadcza, że do przedmiotu umowy nie mają żadnego tytułu 
prawnego osoby trzecie. 

3. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi w szczególności: 
1) zakup i dostawa kompletnego sprzętu do siedziby Kupującego – lokalizacje określone  

w załączniku nr 2 do umowy, 

2) montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu, 

3) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Kupującego w zakresie 

użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Kupującego, 

4) serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu. 

4. Zgodnie z zaleceniami producenta Sprzedawca przeprowadzi/zapewni przeprowadzenie - bezpłatnie -  

w okresie udzielonej gwarancji, o której mowa w § 9 ust 9, wszystkich wymaganych przeglądów 

technicznych wraz z wymianą zestawów serwisowych. Wszelkie koszty związane  

z przeglądem w szczególności koszt dojazdu serwisu i roboczogodzin pokrywa Sprzedawca: 

1) o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i napraw Sprzedawca 

powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu, nie później niż na 7 dni przed dniem 

przeprowadzenia ww. czynności, 

2) przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Sprzedawca potwierdzi 

stosownym protokołem i przekaże protokół Kupującemu. 

 

§ 2 

Integralną część umowy stanowią: 
1) Zaproszenie do składania ofert, 
2) Oferta sprzedawcy, 
3) Charakterystyka pojedynczego urządzenia oczyszczającego powietrze z jonizacją-załącznik nr 1, 
4) Szczegółowe lokalizacje dla urządzeń oczyszczających powietrze z jonizacją - załącznik nr 2. 

 

 



§ 3 

 

1. Przedstawicielem Sprzedawcy przy realizacji przedmiotu Umowy będzie ……………………. 

2. Przedstawicielami Kupującego przy realizacji przedmiotu Umowy będzie ………………………... 
 

II. Prawa i obowiązki Kupującego 

§ 4 

1. Do obowiązku Kupującego należy dokonanie protokolarne odbioru przedmiotu Umowy określonego 

w zał. nr 1 po spełnieniu przez Sprzedawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

 
III. Prawa i obowiązki Sprzedawcy 

§ 5 

Sprzedawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) terminowego wykonania przedmiotu Umowy, 
2) zamontowania Urządzeń posiadających deklaracje, certyfikaty, badania lub inne dokumenty 

potwierdzające wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z przepisami prawa, 
3) zamontowania urządzeń posiadających oznakowanie w postaci nazwy i adresu producenta  

lub upoważnionego przedstawiciela, 
4) przygotowania sprzętu do użytkowania; 

5) dostarczenia Kupującemu dokumentacji w postaci: 
a) certyfikatów, atestów na dopuszczenie Urządzeń oczyszczających powietrze z jonizacją do 

użytkowania na terenie Polski (3 egzemplarze); 

b) kart gwarancyjnych producenta dla każdego urządzenia oczyszczającego powietrze  

z jonizacją z zastrzeżeniem, że termin związania gwarancją producenta nie będzie krótszy 

niż …….. miesiące od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy; 

c) instrukcji obsługi urządzeń oczyszczających powietrze z jonizacją w języku polskim w formie 

papierowej i elektronicznej (dysk CD) – 3 egzemplarze; 

d) wykazu materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu, 

 

 
IV. Termin wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 6 

Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do dnia ………………..   

 

V. Warunki odbioru przedmiotu Umowy. 

§ 7 
1. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin przekazania i montażu wszystkich 

egzemplarzy kompletnego i bez wad sprzętu wraz z dokumentacją, o której mowa w § 5 pkt. 5 oraz 
przeszkolenia pracowników Kupującego, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru 
bez uwag i zastrzeżeń przez Sprzedającego i Kupującego. 

2. Kupujący rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
zawiadomienia od Sprzedawcy o gotowości do odbioru zadania. Do zawiadomienia Sprzedawca 
dołączy dokumentację wymienioną w § 5 pkt 5. 

3. Kupujący nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania od 
Sprzedawcy, dokumentacji wymienionej w § 5 pkt 5. 

4. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru jakichkolwiek wad sprzętu, braków w dokumentacji lub 
nie przeszkoleniem pracowników, Kupujący nie dokona odbioru sprzętu, jednocześnie wyznaczając 
Sprzedawcy termin na dostarczenie przedmiotu umowy bez wad/uzupełnienie 
braków/przeprowadzenie szkolenia, po upływie którego Kupujący będzie uprawniony do 



odstąpienia od umowy z winy Sprzedawcy. Z prawa odstąpienia Kupujący będzie mógł skorzystać w 
terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

5. Strony zgodnie uznają, iż w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad sprzętu, okres od odbioru 
- podczas którego stwierdzono wady - do daty dostarczenia sprzętu bez wad jest okresem 
opóźnienia Sprzedawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy.  

6. Odbiór przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 stanowić będzie potwierdzenie prawidłowości 
działania wszystkich urządzeń oczyszczających powietrze z jonizacją, a data sporządzenia protokołu 
wyznaczać będzie jednocześnie datę rozpoczęcia okresu rękojmi i gwarancji. 

 
VI. Wynagrodzenie Sprzedawcy  

§ 8 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie  
w wysokości: …………………… zł brutto (słownie:……………….),  

2. Wynagrodzenie, będzie płatne po dokonaniu przez Kupującego odbioru przedmiotu Umowy na 
podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT Kupującemu. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT, za wykonanie przedmiotu Umowy będzie obustronnie 
podpisany protokół odbioru przedmiotu Umowy. 

4. Strony nie przewidują wystawiania faktur częściowych. 
5. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia (zwiększenia) wysokości wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1. 
6. Wynagrodzenie Sprzedawcy będzie płatne przelewem na konto Sprzedawcy wskazane  

w treści faktury. 
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
8. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, od kwoty wynagrodzenia Kupujący może 

potrącać Sprzedawcy kary umowne oraz inne wydatki obciążające Sprzedawcę zgodnie z treścią 
Umowy, na co Sprzedawca wyraża zgodę. 

9. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego, wyrażonej pod rygorem nieważności, nie jest 
uprawniony do dokonania cesji wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 

10. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 
1) wartość przedmiotu Umowy wraz z podatkiem VAT, 

2) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu sprzętu, 

3) wszelkie koszty transportu sprzętu do Kupującego, 

4) koszty ubezpieczenia sprzętu do dnia przekazania sprzętu do eksploatacji, 

5) koszty załadunku i rozładunku sprzętu u Kupującego, 

6) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,  

7) wszelkie koszty dojazdów, związane z wykonaniem umowy nie wymienione powyżej, 

5) koszty przeszkolenia pracowników Kupującego, 

6) koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji, 

7) wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Sprzedawcę związane z realizacją 

niniejszej umowy.  

11. Faktura za wykonanie przedmiotu Umowy winna zawierać następujące dane Kupującego: 
 

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

odbiorca faktury:   Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 

III. Rękojmia i gwarancja 

§ 9 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne  

i prawne przedmiotu Umowy. 

2. Okres rękojmi ustala się na 24 miesiące, licząc od daty odbioru  przedmiotu Umowy. 



3. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w ust. 2, wad przedmiotu Umowy, 

Kupującemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 2021 r.; poz. 2459). 
4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności wady, które uniemożliwiają korzystanie z urządzeń 

oczyszczających powietrze z jonizacją zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzedawca zobowiązany 
jest niezwłocznie usunąć wadliwe urządzenia/podzespoły urządzenia lub dostarczyć nowe, 
sprawne urządzenie, a jeśli tego nie uczyni, Kupujący może je sprzedać po cenie rynkowej na 
rachunek Sprzedawcy albo oddać na przechowanie na koszt Sprzedawcy, albo – jeśli nie 
przedstawiają większej wartości – potraktować jako odpad i usunąć na składowisko odpadów 
na koszt Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad/usterek w drodze naprawy urządzeń  

/podzespołu lub ich wymiany na wolny(e) od wad/usterek w następujących terminach: 
1) 14 (czternastu) dni roboczych od daty powiadomienia – w przypadku wady/usterki istotnej 

uniemożliwiającej działanie urządzenia oczyszczającego powietrze z jonizacją; 

2) 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty powiadomienia – w przypadku pozostałych wad 

/usterek. 

6. Jeżeli czas naprawy usuwania wad/usterek miałby przekroczyć terminy, o których mowa  

w ust. 5, Sprzedawca dostarczy przed końcem tego terminu zastępcze urządzenie/podzespół 

urządzenia oczyszczającego powietrze z jonizacją, o takich samych parametrach, na czas 

naprawy oryginalnego.  

7. W przypadku wymiany urządzenia lub podzespołu urządzenia oczyszczającego powietrze  

z jonizacją na nowy, bieg rękojmi na podzespół lub urządzenie rozpoczyna się na nowo i liczy 

od momentu odbioru usunięcia wady/usterki. 

8. Jeżeli Sprzedawca, po wezwaniu do usunięcia wady/usterki, nie dokona jej usunięcia, 

Zamawiającemu przysługuje prawo, bez uprzedniej zgody sądu, do usunięcia wady/usterki  

w drodze naprawy lub wymiany na nowe urządzenie na koszt i ryzyko Sprzedawcy, nie tracąc 

uprawnień z udzielonej rękojmi. 
9. Sprzedawca udzieli Kupującemu ………. miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia 

licząc termin związania gwarancją od dnia dokonania odbioru przedmiotu Umowy lub 

dostarczy wystawione na Kupującego lub okaziciela karty gwarancyjne producenta urządzeń. 

Do dokumentów gwarancyjnych Sprzedawca dołączy wszelkie wymagane przez Producenta 

urządzeń dokumenty, umożliwiające w przyszłości skorzystanie z jej postanowień przez 

Kupującego.  

 

IX. Kary umowne 

§ 10 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary 
umowne w opisanych poniżej przypadkach i wysokości: 
a. w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy - w wysokości 

10 % kwoty określonej w § 8 ust. 1; 
b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu umownego wykonania 
przedmiotu Umowy o którym mowa w § 6. 

c. za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad terminy 
wskazane w § 9 ust. 5 pkt 1) i 2); 

d. za opóźnienie w wykonaniu przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji – w wysokości 
200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia ponad termin przeglądu określony w karcie 
gwarancyjnej. 

2. Wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, o których mowa w ust. 1 nie może przewyższyć 
30% łącznej wartości przedmiotu Umowy, o której mowa w § 8 ust. 1. 



3. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje Kupującemu doznanej szkody, będzie on uprawniony 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust. 1. 

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

również w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

 

X. Prawo odstąpienia od Umowy 

§ 11 

 
1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia 

od Umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego w tym  
w szczególności w przypadku opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy, o którym mowa  
w § 1, ponad termin określonym w § 6, 

3) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 4. 

2. Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy może być realizowane w terminie do 60 dni 
kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust 1. 

3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Kupujący bezzasadnie odmawia 
odbioru przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od dnia takiej odmowy. 

4. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz 
z uzasadnieniem. 

 
 

 
XI. Zasady przetwarzania danych osobowych 

§ 12 

1. W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
016/679 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, zwane dalej „RODO”, Kupujący informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych osób podanych przez Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, 
do jego reprezentacji oraz do kontaktów z Kupującym, jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 
25-303 Kielce; 

2) w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych osoby,  
o których mowa w pkt 1, mogą 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 mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej Umowy pomiędzy 
Administratorem a tym podmiotem; 

5) przekazane przez Sprzedawcę 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, o których mowa 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, osobom, o których mowa w pkt 1, 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 jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Umowy; brak udostępnienia 
danych osobowych uniemożliwi zawarcie Umowy; 

10) osoby, o których mowa 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 postanowień pkt 5. 

2. W przypadku gdy Sprzedawca jest osobą prawną, dane osobowe osób wskazanych do reprezentacji 
Sprzedawcy oraz do kontaktów, będą przetwarzane odpowiednio na zasadach wskazanych w ust. 1. 

 

 

XII. Postanowienia końcowe 

§ 13 
1. Zmiana Umowy może być dokonana za porozumieniem Stron w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 
2. 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 Kupującego, z zastrzeżeniem że 
postanowienie to nie stanowi zapisu na sąd polubowny lub na mediację. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………… …..……………………….. 

    Kupujący                  Sprzedawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


