
  

 

-  WZ ÓR UM O WY -   

 

Umowa  

w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej 

 

 

zawarta w Kielcach w dniu ……………… pomiędzy: 

 

Gminą  Kielce, NIP 6572617325, REGON 291009343, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Kielce - ………………….………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - …………………………….. 

a 

……………………………………………………………….……………………………...….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Bankiem” lub „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 

…………………………….. - ………………………………… 

…………………………….. - ………………………………… 

  

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………….2022r. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu 

Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Strony zawierają niniejszą umowę, 

zwaną dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Bank zobowiązuje się od dnia 01.01.2023 r. do świadczenia usług bankowych polegających 

na obsłudze budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Zamawiającego, których 

wykaz stanowi załącznik nr 1 do Umowy oraz nowo powoływanych lub przejmowanych 

jednostek w toku trwania Umowy, zwanych dalej łącznie „Posiadaczami rachunków” lub 

„jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego”, na podstawie pisemnego powiadomienia. 

2. Obsługa bankowa, o której mowa w ust.1, obejmuje w szczególności: 

1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Miasta Kielce w złotych 

polskich, w ramach którego Zamawiający będzie uprawniony do zaciągnięcia kredytu 

na finansowanie przejściowego deficytu, 

2) otwarcie i prowadzenie pozostałych rachunków bieżących Zamawiającego i jego 

jednostek organizacyjnych w złotych polskich i walutach wymienialnych, 

3) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich i walutach 

wymienialnych, w tym m.in. rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, dochodów jednostek oświatowych, 

rachunków przeznaczonych do obsługi zadań realizowanych przy współudziale 

środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, 
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4) otwarcie i prowadzenie rachunku płacowego, przeznaczonego wyłącznie do wypłat 

wynagrodzeń, honorariów oraz innych świadczeń na rzecz pracowników i innych 

świadczeniobiorców,  z uwzględnieniem oddzielnych uprawnień do tego rachunku, 

poufności transakcji oraz automatyzacji wypłat wynagrodzeń, 

5) otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych Zamawiającego i jego 

jednostek organizacyjnych, do obsługi np. kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, 

wadiów i innych depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów 

itp., z funkcją automatycznego ewidencjonowania odsetek bankowych od 

poszczególnych kwot lub nieoprocentowanych na podstawie odrębnej dyspozycji 

Zamawiającego, 

6) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej,  

7) realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie  

i papierowo), 

8) realizację przelewów i wypłat z wpływów bieżących, 

9) dokonywanie przelewów w obrębie Banku, 

10) realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych,  

11) przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzanie 

na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych, 

12) realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby 

upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów 

podpisów – formularzu uprawnień pełnomocników, 

13) wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki 

Zamawiającego, umożliwiającej szybki dostęp do informacji na temat tych płatności 

oraz automatyzację księgowań w systemie finansowo-księgowym Posiadaczy 

rachunków, 

14) konsolidację w sposób wirtualny, na koniec każdego dnia, po godz. 2000   

(z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego), środków pieniężnych 

pozostających na rachunku bieżącym budżetu Miasta Kielce ze środkami 

zgromadzonymi na rachunkach Posiadaczy rachunków, wskazanych przez 

Zamawiającego,  

15) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

16) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Kielce, 

17) prowadzenie bezkosztowej gotówkowej obsługi kasowej w zakresie wypłat i wpłat 

gotówkowych na rachunki Zamawiającego w formie …1, 

18) w ramach obsługi gotówkowej Wykonawca zapewni wypłaty środków pieniężnych 

składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem bankowości elektronicznej (czek 

elektroniczny), bez pobierania opłat i prowizji, 

19) usługę związaną z wpłatami gotówkowymi, w tym bilonu i banknotów                    

w formie zamkniętej (bilon i banknoty nieprzeliczone oraz niesortowane) oraz 

wypłatami gotówkowymi w formie zamkniętej w ciężar rachunku Posiadacza 

rachunku, 

 
1 należy wskazać jedną z form prowadzenia bezkosztowej gotówkowej obsługi kasowej w zakresie wypłat i wpłat 

gotówkowych na rachunki Zamawiającego określonych w ust. 2 pkt 17 szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia, stanowiącego załącznik nr …. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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20) sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej  

oraz papierowej w następnym dniu roboczym, 

21) wydawanie i obsługę kart płatniczych, 

22) wydawanie i obsługę przedpłaconych kart płatniczych, 

23) obsługę płatności za pośrednictwem terminali POS, 

24) udostępnienie 3 kas automatycznych (opłatomatów) wraz z oprogramowaniem, 

25) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo o wpływających do 

Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków 

bankowych, przed realizacją zajęcia, 

26) potwierdzanie w ciągu jednego dnia roboczego, przez Wykonawcę podpisów osób 

uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego, złożonych na 

pisemnym żądaniu zapłaty gwarancji wadialnych, 

27) świadczenie innych niż wymienione w punktach poprzedzających usług bankowych 

na rzecz Posiadaczy rachunków, tj. wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz 

udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia. 

3. Bank zobowiązuje się wykonać dyspozycje płatnicze Posiadaczy rachunków: 

1) do odbiorców posiadających rachunki w Banku - w dniu wydania dyspozycji, 

2) do odbiorców posiadających rachunki w innych bankach - w najbliższej sesji 

rozliczeniowej.  

4. Z każdym Posiadaczem rachunków będzie podpisana indywidualna umowa o prowadzenie 

rachunku, uwzględniająca postanowienia niniejszej Umowy w sprawie zasad wykonywania 

obsługi bankowej, będącej umową kompleksową. Postanowienia zawarte  

w indywidualnych umowach nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej 

umowy oraz „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”. 

5. Zmiana wykazu jednostek organizacyjnych Zamawiającego, wymienionych w załączniku 

nr 1 do Umowy, podlega niezwłocznemu doręczeniu Bankowi, nie stanowiąc przy tym 

zmiany Umowy. 

6. W zakresie usług, o których mowa w § 1 ust. 2, dopuszcza się podpisanie odrębnych 

umów określających szczegółowe zasady funkcjonowania poszczególnych usług, 

uwzględniających postanowienia niniejszej Umowy oraz zgodnych z postanowieniami 

załącznika nr 3 do Umowy pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 

Postanowienia zawarte w odrębnych umowach nie mogą być sprzeczne z 

postanowieniami niniejszej umowy oraz „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”. 

7. Bank zobowiązuje się, nie później niż do 31.12.2022r.,  do: 

1) otwarcia rachunków bankowych budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych, 

2) instalacji oprogramowania systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta 

Kielce i jednostkach organizacyjnych Miasta Kielce, oraz zawarcia umowy na 

nieodpłatne udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z tego oprogramowania na 

warunkach umożliwiających realizację niniejszego przedmiotu zamówienia, 

3) przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej 

Zamawiającego, 

4) instalacji terminali POS w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego  

i przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników, 
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5) instalacji kas automatycznych (opłatomatów) wraz z oprogramowaniem, 

6) przygotowania (wdrożenia) wszystkich innych niż wymienione w punktach 

poprzedzających usług będących przedmiotem zamówienia w celu rozpoczęcia 

obsługi budżetu Miasta Kielce i jego jednostek organizacyjnych od dnia 01.01.2023 r. 

oraz poinformowania o tym Zamawiającego, 

7) zawarcia odrębnych umów określających szczegółowe zasady funkcjonowania 

poszczególnych usług, uwzględniających postanowienia Umowy oraz zgodnych z 

postanowieniami załącznika nr 3 do Umowy pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia”, przy czym dla nowo powstałych jednostek, lub jednostek 

zamierzających przystąpić do korzystania z usług w trakcie trwania umowy, ich 

uruchomienie nastąpi niezwłocznie od powstania jednostki/zgłoszenia 

zapotrzebowania na korzystanie z usługi. 

8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Kielce, przez cały 

okres obowiązywania Umowy, co najmniej jedną placówkę bankową, w której będą 

świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy. 

9. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów  

o podwykonawstwo. 

 

 

§ 2 

1. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych w PLN nie podlegających 

konsolidacji, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. 

Wysokość oprocentowania środków wynosi WIBID 1M x m, gdzie WIBID (Warsaw 

Interbank Bid Rate) oznacza roczną stopę procentową jaką zapłacą banki za środki przyjęte 

w depozyt od innych banków, „1M” - jeden miesiąc, zaś „m” - współczynnik korygujący 

wynoszący…….. Do wyliczenia wartości odsetek przyjmuje się stawkę WIBID 1M z dnia 

bieżącego. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wynosi ……… w skali rocznej. 

Zmiana oprocentowania w tym przypadku nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie 

wymaga jej wypowiedzenia. Odsetki płatne są w okresach miesięcznych, przy 

zastosowaniu miesięcznej kapitalizacji odrębnie dla każdego rachunku. W przypadku 

wystąpienia ujemnej wartości iloczynu stawki WIBID 1M oraz współczynnika 

korygującego, Bank przyjmie oprocentowanie środków pieniężnych w wysokości 0,00%. 

2. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych w PLN podlegające wirtualnej 

konsolidacji sald, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku 

rocznym. Wysokość oprocentowania środków wynosi WIBID 1M x n, gdzie WIBID 

(Warsaw Interbank Bid Rate) oznacza roczną stopę procentową jaką zapłacą banki za środki 

przyjęte w depozyt od innych banków, „1M” - jeden miesiąc, zaś „n” - współczynnik 

korygujący wynoszący …….. . Do wyliczenia wartości odsetek przyjmuje się stawkę 

WIBID 1M z dnia bieżącego. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie wynosi ………  

w skali rocznej. Zmiana oprocentowania w tym przypadku nie stanowi zmiany warunków 

Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Odsetki naliczane od środków pieniężnych 

podlegających konsolidacji, naliczane są na bieżąco i przekazywane na rachunek wskazany 
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przez Zamawiającego w okresach miesięcznych. W przypadku wystąpienia ujemnej 

wartości iloczynu stawki WIBID 1M oraz współczynnika korygującego, Bank przyjmie 

oprocentowanie środków pieniężnych w wysokości 0,00%. 

3. Do obliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni miesiąca i zasadę,  

że rok liczy 365 dni. 

 

§ 3 

1. Bank udziela Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Kielce.  

2. Maksymalną wysokość kredytu określa na każdy rok budżetowy uchwała Rady Miasta 

Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce. W czasie obowiązywania Umowy, 

w każdym roku jej obowiązywania kwota kredytu nie przekroczy 60.000.000 zł.  

3. Odsetki płatne są od rzeczywistego zadłużenia. Rzeczywiste zadłużenie stanowi saldo 

ujemne na rachunku budżetu Miasta Kielce, po uwzględnieniu konsolidacji sald 

rachunków, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 14. 

4. Odsetki od kredytu pobierane będą przez Bank z rachunku bieżącego Budżetu Miasta 

Kielce, na koniec każdego miesiąca. 

5. Kredyt, o którym mowa w ust. 1, udzielany jest bez pobrania prowizji lub opłat.  

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

6. Szczegółowe warunki udzielenia kredytu w rachunku bieżącym zostaną określone  

w odrębnej umowie. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat  

i prowizji bankowych związanych z udzieleniem i wykorzystaniem kredytu  

w rachunku bieżącym, za wyjątkiem należnych bankowi odsetek przy zastosowaniu 

stawki marży zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie cenowej. 

§ 4 

1. Bank zobowiązuje się, w terminie o którym mowa w § 1 ust.7, do instalacji 

(udostępnienia) i aktualizacji systemu bankowości elektronicznej dla wszystkich 

Posiadaczy rachunków, przeprowadzenia szkolenia w tym zakresie i serwisowania 

systemu.  

2. Bank, w ramach elektronicznej obsługi bankowej, umożliwi Posiadaczowi rachunku,  

w szczególności:  

1) dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych), również z datą przyszłą 

przelewu, z możliwością przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do 

Banku, dokonywanie jednorazowego wysyłania grupy przelewów, ze wszystkich 

rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych, 

2) ścisłe umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie  

z systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji,  

z uwzględnieniem różnej klasy podpisów, 

3) uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu w czasie rzeczywistym,  do informacji  

o stanie środków na rachunkach oraz o przeprowadzonych transakcjach, w tym  

w szczególności: 
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a) tworzenia i wydruku raportów z operacji na poszczególnych rachunkach 

bankowych (dla określonego rachunku i dla grupy rachunków) z funkcją 

sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji, 

b) podglądu aktualnego salda na wybranym rachunku (wybranej grupie 

rachunków), 

c) pobierania wyciągów w postaci plików, z możliwością ich automatycznego 

drukowania wraz z pojedynczymi poleceniami przelewów, 

d) ułatwienia zarządzania płynnością poprzez monitoring (podgląd) stanu 

rachunków i operacji bankowych na wszystkich rachunkach Posiadaczy 

rachunków, wskazanych przez Zamawiającego, 

e) informacji o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie, 

f) tworzenia zbiorów kontrahentów, numerów rachunków i innych danych 

ewidencyjnych, 

g) przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji według rodzaju operacji, nazwy 

kontrahenta, daty, kwoty, ciągu znaków z tytułu przelewu i innych możliwych 

do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line 

zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić  

w tym okresie archiwum, 

h) informacji o wyniku konsolidacji i wysokości dopisanych odsetek w postaci 

raportów z możliwością edycji i przeprowadzania analiz, np. za wybrany okres 

czasu, czy indywidualnie określony zakres danych. 

3. W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, składanych w systemie 

bankowości elektronicznej w kwocie poniżej 1 mln zł, Bank zapewnia realizację poleceń 

przelewu w systemie elektronicznym ELIXIR w sposób następujący:  

1) przesłane do godziny   800 – realizacja 1. sesją systemu ELIXIR,  

2) przesłane do godziny 1130 – realizacja 2. sesją systemu ELIXIR,  

3) przesłane do godziny 1430 – realizacja 3. sesją systemu ELIXIR,  

4) przesłane po godzinie 1430 – realizacja następnego dnia roboczego pierwszą sesją 

systemu ELIXIR.  

4. W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, składanych w systemie 

bankowości elektronicznej w kwocie 1 mln i więcej, które zostaną złożone do godz. 

14.30, ich realizacja nastąpi w systemie SORBNET w tym samym dniu roboczym,  

w czasie rzeczywistym, nie dłużej niż w ciągu 1 godziny od złożenia zlecenia.  

W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, Wykonawca zapewni 

możliwość wysyłania przelewów poniżej 1 000 000 zł, w wyjątkowych sytuacjach, 

również przez system SORBNET. 

5. Realizacja poleceń przelewu wewnątrz Banku będzie następować w czasie rzeczywistym 

bez pobierania opłat.  

6. Bank zapewni, w dni robocze w godzinach pracy Posiadacza rachunku tj. 8:00 - 17:00, 

wsparcie serwisowe w zakresie eksploatacji systemu w formie nielimitowanych 

konsultacji telefonicznych.  
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7. W ramach bieżącej obsługi systemu, Bank zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii 

systemu lub przyczyn niestabilnej pracy albo awarii dostarczonego sprzętu  

w godzinach pracy Posiadacza rachunku, niezwłocznie od przyjęcia zgłoszenia i usunąć 

awarię w ciągu 1 dnia roboczego. 

8. W przypadku powstania szkody po stronie Posiadacza rachunku spowodowanej 

nieprzestrzeganiem przez Bank postanowień ust. 7, Bank zapłaci Posiadaczowi rachunku 

odszkodowanie równe wysokości powstałej szkody. 

 

§ 5 

1. Bank zapewni  automatyczną identyfikację masowych płatności oraz udostępni zbiory 

analityczne w formie umożliwiającej importowanie danych, do systemu finansowo-

księgowego, wraz z dokładnym opisem pliku zawierającego te dane.  

2. Szczegółowe warunki świadczenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących 

płatności masowych zostaną określone w odrębnej umowie szczegółowej zawartej w 

terminie, o którym mowa w § 1 ust.7. 

 

§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków a także zaciągania 

kredytów w innych bankach, niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu 

przetargowym. 

 

§ 7 

1. Za świadczenie usług objętych przedmiotem Umowy, za wyjątkiem kredytu  

w rachunku bieżącym, Wykonawca będzie pobierał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodne ze złożoną ofertą w wysokości …… zł (słownie: ………… złotych). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmowało wszystkie koszty generowane przez 

Wykonawcę w związku z obsługą bankową przedmiotu zamówienia  określonego w 

Umowie i w zał. nr 6 do SWZ, pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, za 

wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym. 

2. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, w tym również  

od Kontrahentów, za wyjątkiem miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, zostaną powołane lub przejęte przez Zamawiającego inne 

jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do obsługi, na zasadach określonych 

Umową, bez dodatkowych opłat. 

4. Wprowadzenie przez Bank innych, nowych usług i funkcjonalności systemu bankowości 

elektronicznej, nieopisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, będzie 

obsługiwane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o której mowa w ust. 1 

5. Zmiana stanu ilościowego rachunków bankowych, zmiana ilości realizowanych transakcji 

oraz zmiana form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Miasta Kielce, nie 

spowoduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

6. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe będzie wyrażone w wartości brutto. Zamawiający 

nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji opisanych 

w § 8 . 



 8 

7. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionych przez Bank faktur 

miesięcznych. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z dołu, tj. każdorazowo po 

upływie miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni po 

otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 8 

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, które może zostać 

zwaloryzowane, gdy: 

1) zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; przy 

zmianie stawki podatku od towarów i usług ulegnie zmianie wyłącznie kwota 

wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian; 

2) zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmianie ulegną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ww. ubezpieczenia; 

4) zmianie ulegną zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (dalej jako: zmiana PPK); 

jedynie o ile ww. zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

waloryzacji będzie podlegać niewypłacona część wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 

ust. 1  Umowy. 

3. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w 

terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pisemnego wniosku o 

dokonanie waloryzacji wynagrodzenia w zakresie wynagrodzenia wymagalnego po 

wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej zmiany, o której 

mowa w ust. 1 oraz dokładną kalkulację wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 

uwzględnieniem waloryzacji, przedstawiającą precyzyjne wyliczenie wpływu zmiany, o 

której mowa w ust. 1 na koszt wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wniosek 

niekompletny Zamawiający pozostawi bez rozpoznania do czasu jego uzupełnienia przez 

Wykonawcę z zastrzeżeniem postanowień ust. 10. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 

stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dodatkowo wniosek powinien zawierać jako 

załącznik dokument urzędowy potwierdzający status Wykonawcy jako płatnika bądź 

podatnika podatku od towarów i usług, a także stosownej metody rozliczenia w przypadku 

płatników od towarów i usług. 
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5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie 

będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia  

w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 

niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 

ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 

pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.  

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 

1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. W przypadku opóźnienia w 

wykonaniu przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy, waloryzacja nie obejmuje tej 

części przedmiotu Umowy, która zgodnie z jej treścią powinna zostać wykonana przed 

wejściem w życie zmian, o których mowa w ust. 1. 
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9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy wyrażenia zgody przez Zamawiającego na dokonanie zmiany Umowy. 

10. Zamawiający po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4-8 może zażądać od 

Wykonawcy przedłożenia w terminie 14 dni dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do 

weryfikacji wniosku Wnioskodawcy. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy w terminie 

wskazanym powyżej, będzie podstawą do nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w 

ust. 4-8. 

11. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej, po jej zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów regulujących te 

zmiany chyba, że przepisy stanowić będą inaczej, z zastrzeżeniem § 10 ust 4. 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia 31.12.2026 r. z zastrzeżeniem, iż usługi 

bankowe, o których mowa w §1, będą świadczone od 01.01.2023r. 

 

§ 10 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, Zamawiający dopuszcza możliwość 

dokonania zmian Umowy, z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia Banku,  

w następujących przypadkach: 

1) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych 

służących realizacji i świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia w inny 

sposób, niż to zostało określone w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, 

stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, a z których Zamawiający będzie zamierzał 

skorzystać, 

2) wprowadzenia modyfikacji systemu finansowo-księgowego Zamawiającego lub 

systemu informatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego, powodującej po 

stronie Wykonawcy obowiązek zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami 

operacyjnymi, 

3) wystąpienia zmian warunków finansowych lub ekonomicznych mających wpływ  

na warunki obsługi bankowej, 

4) wystąpienia konieczności zmiany terminu wykonania konkretnej usługi wynikającej  

z obiektywnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

2. Przewidziane w ust. 1 okoliczności dające podstawę do zmiany Umowy, stanowią 

uprawnienia Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

3. Nie stanowi zmiany Umowy:  

1) zmiana wykazu jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych 

w załączniku nr 1 do Umowy, 

2) zmiany stopy procentowej, określonej w § 2 ust. 1 i 2. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie 

podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian, o których mowa w 

ust. 3. 
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§ 11 

1. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy określony w § 9 przekroczy 12 

miesięcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 może zostać odpowiednio 

zmienione także na następujących zasadach: 

1) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem, że: 

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 25 %; 

b) termin uprawniający do zgłoszenia żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia 

nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy, 

przy czym przy uwzględnieniu zmiany wynagrodzenia następny termin 

uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi w pierwszym 

miesiącu po upływie 12 miesięcy od zawarcia aneksu do umowy 

sankcjonującego zmianę wynagrodzenia; 

c) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień niniejszego punktu, wynosi 3 % wartości 

ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy brutto. 

2) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony do żądania zmiany 

wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za miesiąc odpowiadający 12 miesiącowi od zawarcia umowy/aneksu 

w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku; 

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga 

złożenia wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości 

wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia 

wyjaśnień, w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki:  

1) przedmiotem umowy są usługi;  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 12 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z tym, że Bank może dokonać 

wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów. 

2. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące kalendarzowe. 

3. Wypowiedzenie winno być dokonane, pod rygorem nieważności, na piśmie. Bank winien 

podać na piśmie przyczynę wypowiedzenia. 

 

§ 13 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „u.p.z.p.”, wymaga zatrudnienia, 

na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, przez Bank, na podstawie umowy o pracę 
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wszystkich osób odpowiadających za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w §1 ust.2. 

2. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia 

do wykonywania czynności kontrolnych wobec Banku odnośnie spełnienia przez Bank 

wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i zakresu czynności oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Banku; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.  

3. Naruszenie przez Bank zobowiązań dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie 

umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 lub nie 

przedstawienie na żądanie Zamawiającego oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę przy 

wykonywaniu czynności, o których mowa ust. 1, uprawnia Zamawiającego do naliczania 

Bankowi kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 4.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Bank, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.  

5. Ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, o ile będą oni świadczyć usługi w 

zakresie przyjmowania wpłat w placówkach podwykonawcy Banku. W zakresie 

wykonywania czynności kontrolnych wobec podwykonawcy, Zamawiający jest 

uprawniony do żądania oświadczeń i wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, 

dotyczących usług świadczonych przez podwykonawcę bezpośrednio od Banku. Bank 

jest obowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego. 

 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w wypadku naruszenia terminów dotyczących wykonania dyspozycji płatniczych,  

o których mowa w § 1 ust. 3 - w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości 

podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Banku w zwłoce; odsetki będą 

liczone od kwoty, na którą była wystawiona dyspozycja płatnicza, 

2) w przypadku gdy w okresie realizacji Umowy Wykonawca, pisemnie wezwany przez 

Zamawiającego do usunięcia w terminie ustalonym z Wykonawcą, niezgodności  

w zakresie realizowanej obsługi bankowej, nie usunie jej w wyznaczonym terminie -  

w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek nie 

usunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 



 13 

3) w przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  

w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); rozwiązanie Umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nastąpić po pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia, w terminie ustalonym z Wykonawcą, 

wskazanych naruszeń warunków Umowy, 

4) w przypadku naruszenia przez Bank zobowiązań dotyczących zatrudniania 

pracowników na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których 

mowa w § 13 ust. 1 lub nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego oświadczeń, o 

których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1, potwierdzających zatrudnianie pracowników na 

podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa § 13 ust. 1 - 

w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy taki przypadek, 

5) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia obsługi bankowej począwszy od dnia  

01 stycznia 2023 roku w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za 

każdy dzień zwłoki, 

6) w przypadku braku ciągłości sprawnego funkcjonowania systemu bankowości 

elektronicznej za cały dzień  przerwy w dni robocze w wysokości 5.000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych), 

7) w przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust.8 Umowy, Bank 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250.000,00 zł  (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 

439 ust. 5 u.p.z.p., Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 300,- złotych, za każdy taki przypadek. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 1.000.000,- złotych (słownie: 

jeden milion złotych). 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody Zamawiającego, może on dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 15 

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 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, jest Prezydent Miasta Kielce, 

Rynek 1, 25-303 Kielce, zwany dalej Administratorem; 

2) w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych, 

Wykonawca może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na 

adres e-mail: iod@um.kielce.pl lub listownie na adres Administratora; 

3) przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, realizacji umowy 

oraz rozliczenia 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; 
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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) Wykonawcy 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, Wykonawcy 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) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy 

10) podanie danych osobowych przez Wykonawcę, jest dobrowolne, jednak konieczne 

do realizacji umowy, a brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwiałby jej 

zawarcie; 

11) Wykonawca w chwili zawarcia umowy wyraża jednocześnie zgodę na opisany 

w niniejszym ustępie sposób i cel przetwarzania danych osobowych, podanych przy 

zawarciu umowy; 

12) Wykonawca, ma 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 i 6. 

13) Zasady przetwarzania danych opisane w pkt 1, mają odpowiednie zastosowanie do 

osób wskazanych do reprezentacji Wykonawcy będącego osobą prawną albo 

podmiotem nie posiadającym osobowości prawnej oraz osób wskazanych do 

kontaktów z Wykonawcą. Wykonawca oświadcza, że poinformował on te osoby, o 

zasadach przetwarzania danych, opisanych w pkt 1. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 , z późn. zm.), u.p.z.p. oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 17 

Integralne części składowe Umowy stanowią: 

1) wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego - załącznik nr 1 do Umowy. 

2) oferta Banku – załącznik nr 2 do Umowy, 

3) specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikiem nr ….  

pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 18 

Ewentualne spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 19 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

……………………..………    ……………………..……… 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   BANK 
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy  

 

 

Wykaz  jednostek (stan na 01.05.2022r.): 

I. Jednostki budżetowe: 

 
Lp. Nazwa jednostki Adres 

Żłobki 

1.  Żłobek Samorządowy Nr 5 Kielce, ul. Piekoszowska 49 

2.  Żłobek Samorządowy Nr 12 Kielce, ul. Gałczyńskiego 7 

3.  Żłobek Samorządowy Nr 13 Kielce, ul. Romualda 8 

4.  Żłobek Samorządowy Nr 15 Kielce, ul. Struga 6 

5.  Żłobek Samorządowy Nr 17 Kielce, ul. Jerzego Szajnowicza Iwanowa 15 

6.  Żłobek Samorządowy „Uśmiech Malucha” Kielce, Os. Na Stoku 42 a 

Przedszkola samorządowe 

7.  Przedszkole Samorządowe Nr 1 Kielce, ul. Norwida 8 

8.  Przedszkole Samorządowe Nr 2 Kielce, ul. Sowia 1 b 

9.  Przedszkole Samorządowe Nr 3 Kielce, ul. Barwinek 33 

10.  Przedszkole Samorządowe Nr 4  Kielce, ul. Kujawska 21 

11.  Przedszkole Samorządowe Nr 5 Kielce, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 67 

12.  Przedszkole Samorządowe Nr 6 Kielce, ul. Bukowa 8 

13.  Przedszkole Samorządowe Nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi 
Kielce, ul. Żółkiewskiego 12 

14.  Przedszkole Samorządowe Nr 9 Kielce, ul. Orkana 32 

15.  Przedszkole Samorządowe Nr 13 Kielce, ul. Karczówkowska 8 

16.  Przedszkole Samorządowe Nr 14 Kielce, ul. Kalcytowa 15 

17.  Przedszkole Samorządowe Nr 16  Kielce, ul. Nowy Świat 34 

18.  Przedszkole Samorządowe Nr 18 Kielce, ul. Malików 3 

19.  Przedszkole Samorządowe Nr 19 z Oddziałami 

Integracyjnymi 
Kielce, Oś. Na Stoku 98 

20.  Przedszkole Samorządowe Nr 21 Kielce, ul. Krakowska 15 A 

21.  Przedszkole Samorządowe Nr 22 Kielce, ul. B. Chrobrego 110 

22.  Przedszkole Samorządowe Nr 23 Kielce, ul. Fabryczna 6 

23.  Przedszkole Samorządowe Nr 24 Kielce, ul. Chopina 3 

24.  Przedszkole Samorządowe Nr 25 Kielce, ul. Wojewódzka 12b 

25.  Przedszkole Samorządowe Nr 26 Kielce, ul. Piekoszowska 42 

26.  Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27 Kielce, ul. Marszałkowska 11a 

27.  Przedszkole Samorządowe Nr 28  Kielce, ul. Różana 12 

28.  Przedszkole Samorządowe Nr 29 Kielce, ul. Chałubińskiego 32 

29.  Przedszkole Samorządowe Nr 30 Kielce, ul. Wielkopolska 15 

30.  Przedszkole Samorządowe Nr 31 Kielce, ul. Dąbrówki 38 

31.  Przedszkole Samorządowe Nr 32 Kielce, ul. Kasprowicza 5 

32.  Przedszkole Samorządowe Nr 33 Kielce, ul. Romualda 6 

33.  Przedszkole Samorządowe Nr 34 Kielce, ul. Kowalczewskiego 6 

34.  Przedszkole Samorządowe Nr 35 Kielce, ul. Orkana 13 

35.  Przedszkole Samorządowe Nr 36 Kielce, ul. Tujowa 2 

36.  Przedszkole Samorządowe Nr 40 Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30 

37.  Przedszkole Samorządowe Nr 42 Kielce, ul. Orzeszkowej 26 
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38.  Przedszkole Samorządowe Nr 43 Kielce, ul. Astronautów 5 

Szkoły podstawowe 

39.  Szkoła Podstawowa Nr 1  Kielce, ul. Staffa 7 

40.  Szkoła Podstawowa Nr 2  Kielce, ul. Kościuszki 5 

41.  Szkoła Podstawowa Nr 4 Kielce, ul. Warszawska 340 

42.  Szkoła Podstawowa Nr 5 Kielce, ul. Wróbla 5 

43.  Szkoła Podstawowa Nr 7 Kielce, ul. Zimna 16 

44.  Szkoła Podstawowa Nr 8 Kielce, ul. Generała Hauke-Bosaka 1 

45.  Szkoła Podstawowa Nr 9 Kielce, ul. Adolfa Dygasińskiego 6 

46.  Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 Kielce, ul. Jasna 20/22 

47.  Szkoła Podstawowa Nr 12 Kielce, ul. Wspólna 17 

48.  Szkoła Podstawowa Nr 13 Kielce, ul. Prosta 27a 

49.  Szkoła Podstawowa Nr 15 Kielce, ul. Leszczyńska 8 

50.  Szkoła Podstawowa Nr 18  Kielce, ul. B. Chrobrego 105 

51.  Szkoła Podstawowa Nr 19 Kielce, ul. Targowa 3 

52.  Szkoła Podstawowa Nr 20 Kielce, Aleja Górników Staszicowskich 22a 

53.  Szkoła Podstawowa Nr 22 Kielce, ul. Majora Jurija Gagarina 3 

54.  Szkoła Podstawowa Nr 23 Kielce, ul. Łanowa 68 

55.  Szkoła Podstawowa Nr 24 Kielce, ul. Kujawska 18 

56.  Szkoła Podstawowa Nr 25  Kielce, ul. Jurajska 7 

57.  Szkoła Podstawowa Nr 27  Kielce, ul. Marszałkowska 96 

58.  Szkoła Podstawowa Nr 31 Kielce, ul. Krzemionkowa 1 

59.  Szkoła Podstawowa Nr 33  Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 

60.  Szkoła Podstawowa Nr 34 Kielce, ul. Naruszewicza 25 

61.  Szkoła Podstawowa Nr 38 dla Dzieci Przewlekle 

Chorych 
Kielce, ul. Szkolna 29 

62.  Szkoła Podstawowa Nr 39 Kielce, ul. Krzyżanowskiej 8 

63.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1  Kielce, Barwinek 31 

Licea ogólnokształcące 

64.  I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego Kielce, ul. Ściegiennego 15 

65.  II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego Kielce, ul. Śniadeckich 9 

66.  III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi  im. C. K. Norwida 
Kielce, ul. Jagiellońska 4 

67.  IV Liceum Ogólnokształcące  Kielce, ul. Radiowa 1 

68.  V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. P. 

Ściegiennego 
Kielce, ul. Marszałkowska 96 

69.  VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego Kielce, ul. Majora Jurija Gagarina 5 

Zespoły szkół 

70.  Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych Kielce, ul. Szkolna 29 

71.  Zespół Szkół Nr 2    Kielce, ul. Jagiellońska 90 

72.  Zespół Szkół Nr 3   Kielce, al. Legionów 4 

73.  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Kielce, ul. Zgoda 31 

74.  Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Kielce, ul. Kopernika 8 

75.  Zespół Szkół Ekonomicznych  Kielce, ul. Langiewicza 18 

76.  Zespół Szkół Mechanicznych  Kielce, ul. Jagiellońska 32 

77.  Zespół Szkół Elektrycznych Kielce, ul. Kaczorowskiego 8 

78.  Zespół Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke Kielce, ul. Warszawska 96 
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Bosaka 

79.  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kielce, ul. Zagórska 14 

80.  Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych Kielce, ul. Jagiellońska 30 

Pozostałe placówki oświatowe 

81. Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy Kielce, ul. Prosta 57 

82. Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznych 
Kielce, ul. Urzędnicza 16 

83. Młodzieżowy Dom Kultury Kielce, ul.Kozia 10A 

84 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Kielce, ul. Dobromyśl 44 

85. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
Kielce, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 

86. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 Kielce, ul. Kryształowa 6 

87. Świetlica Wspierająco – Integrująca „PLUS” Kielce, ul. Żeromskiego 36 

88. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 Kielce, ul. Szymanowskiego 5 

Domy pomocy społecznej 

89. Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II Kielce, ul. Jagiellońska 76 
90. Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego  Kielce, ul. Jagiellońska 76 
91. Dom Pomocy Społecznej im. J. M. Sobieskich Kielce, ul. Sobieskiego 30 
92. Dom Pomocy Społecznej im .F. Malskiej Kielce, ul. Tarnowska 10 
93. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Kielce, ul. Żeromskiego 4/6 

Pozostałe jednostki 

94. Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w 

Ciąży 
Kielce, ul. Słoneczna 9 

95. Geonatura Kielce Kielce, ul. Daleszycka 21 
96. Kielecki Park Technologiczny Kielce, ul. Olszewskiego 6 
97. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Kielce, ul. Sandomierska 81/83 
98. Straż Miejska Kielce, ul. Ogrodowa 3B 
99. Miejska Kuchnia Cateringowa Kielce, ul. Piekoszowska 36a 

100. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Kielce, ul. Studzienna 2 
101. Miejski Urząd Pracy Kielce, ul. Szymanowskiego 6 
102. Miejski Zarząd Budynków  Kielce, ul. Paderewskiego 20 
103. Miejski Zarząd Dróg   Kielce, ul. Prendowskiej 7 
104. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej Kielce, ul. Wesoła 47/49 
105. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Kielce, ul. Sobieskiego 30 
106. Zespół Leczenia Środowiskowego Kielce, ul. Wiosenna 1A 

107. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 

Miasta Kielce 
Kielce, ul. Kozia 3 

108. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Kielce, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65 
109. Urząd Miasta Kielce Kielce, Rynek 1 
110. Centrum Usług Miejskich   Kielce, ul. Strycharska 6 
111. Zarząd Transportu Miejskiego Kielce, ul. Głowackiego 4 
112. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobra 

Chata” 
Kielce, ul. Sandomierska 126 

113. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje 

Miejsce” 
Kielce, ul. Fosforytowa 88 

114. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk” Kielce, ul. Wielkopolska 31 

115. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla 

Dzieci” 

Kielce, ul. Niestachowska 17 

116. Centrum Obsługi Placówek Kielce, ul. Sandomierska 126 

117. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A Kielce, ul. Miodowa 7 

118. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B Kielce, ul. Okrzei 8 
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119. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B Kielce, ul. Orzeszkowej 53 

120. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B Kielce, ul. Kołłątaja 4 

121. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C Kielce, ul. Krzemionkowa 1 

122. Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej                  

i Organizacyjnej Placówek Wsparcia  

Kielce, ul. Bodzentyńska 32/40  

123. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kielce, ul. Żytnia 1 
124. Centrum Kształcenia Zawodowego Kielce, ul. Łódzka 200 
125. Wzgórze Zamkowe Kielce, ul. Zamkowa  5 
 

 

 

 


