
Załącznik nr 2 do ogłoszenia 1200-OAG.261.114.2021 

 

UMOWA  ZP    /2021- WZÓR  

 

z dnia ................. 2021r.  pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, reprezentowaną przez: 

.................................. – ........................................ Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań, NIP 

526-00-13-054, REGON 012513262-00346, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr ............................ z dnia ........................................r.  

zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”   
a 

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

reprezentowanym przez: 

1. ................................................ 

2. ……………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanych łącznie „Stronami” 

 

Wobec tego, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje 

się jej do zamówień, których wartość jest niższa niż określona w jej art. 2 ust. 1 pkt. 1, niniejsza 

umowa zostaje zawarta z pominięciem przepisów  tejże ustawy.  

 

§ 1 

1. Przedmiot zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji do pomieszczeń biurowych na piętrze 

nr: 7A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A i 17A w budynku A Placówki Terenowej KRUS       

w Koninie przy ul. Kopernika 10. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres rzeczowy: 

 demontaż dwóch zepsutych klimatyzatorów z pomieszczeń 7A i 17A, 

 dobór mocy urządzeń na podstawie wizji lokalnej, dostawę, montaż, uruchomienie oraz 

serwisowanie klimatyzacji w okresie gwarancji; 

 wymagania Zamawiającego dotyczące urządzeń: klimatyzatory o czynniku chłodniczym R32, 

sterowanie parametrami urządzenia za pomocą pilota, klasa energetyczna A + lub wyższa, 

wymagana gwarancja – min. 36 miesięcy; 

 wykonanie instalacji chłodniczej, sterowania i odpływu skroplin; 

 przygotowanie i doprowadzenie instalacji zasilającej; 

 pomiary pomontażowe nowopowstałych obwodów i urządzeń; 

 odtworzenie uszkodzonych elementów, 

 utylizacja zdemontowanych urządzeń. 

3. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 

zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: do …………………... 

 5.  Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest Placówka Terenowa KRUS w Koninie,                    

      ul. Kopernika 10, 62-500 Konin, 

6. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego są: 

- Kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego OR KRUS w Poznaniu, tel. 61 855-22-

22 + telefon komórkowy 798-788-796  lub pracownik Wydziału OAG, 

       - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie, tel. (63) 240 14 11, kom. 572 903 553 

   lub osoba zastępująca. 

  7.  Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy jest: 

- …………………………………………………………………, tel. …………………………….. 

8. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru stanowiący załącznik nr 2 

do umowy oraz protokół przeglądu stanowiący załącznik nr 3 do umowy podpisane bez 

zastrzeżeń przez uprawnionych przedstawicieli stron umowy. 

9. Przegląd techniczny następować będzie dwa razy w roku: 

a) przed sezonem letnim – do końca maja, 

b) przed sezonem zimowym – do końca listopada (przy czym pierwszy bezpośrednio po 

zainstalowaniu urządzeń); 



w okresie gwarancji, po telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Placówki Terenowej. 

10. Przegląd należy wykonać w czasie godzin pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00 i prace z nim związane nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie 

z przeznaczeniem obiektu Zamawiającego. 

11. Wykonawca dostarczy użytkownikowi kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim 

najpóźniej w dniu spisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz udzieli 

użytkownikowi niezbędnego instruktażu obsługi. 

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że: 

 posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania 

przedmiotu umowy, 

 posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz 

z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, 

 zaoferowany sprzęt objęty przedmiotem zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do 

obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 

 gwarantuje dostarczyć towar fabrycznie nowy i wolny od wad.  

 

§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę: netto: .……………….. zł 

(słownie: ………...………..……………….….00/100) a wraz z należytym podatkiem VAT 

w wysokości .... % na kwotę brutto: …………… zł (słownie: ……………………………….), 

3. Kwota ujęta w ofercie jest kwotą ryczałtową obejmującą wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

zawarte w umowie §1 ust. 2. 

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

 

§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

2. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu 

umowy. 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia i prace instalacyjne liczonej od daty odbioru 

zamówienia .………….. miesięcznej (minimum 36 miesięcy), 

2. W przypadku stwierdzenia wad/usterek w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego wady/usterki. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca – w wysokości 10% wartości Zamówienia brutto określonego w § 3 ust. 2 

niniejszej umowy odpowiednio za niewykonaną część przedmiotu umowy, 

b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia odpowiednio do 

części zamówienia, którego opóźnienie dotyczy, 

c) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad 

odpowiednio do części zamówienia, którego opóźnienie dotyczy, 



d) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy odpowiednio do części 

zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy. 

2. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia dalszych roszczeń ponad wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia bez 

uprzedniego wezwania do zapłaty kary. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia skutki 

odstąpienia będą następować na przyszłość i nie będą dotyczyć takich instytucji jak kary 

umowne, gwarancje, prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

 

§ 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności. 

 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych informacji w trakcie realizacji umowy w 

celach innych niż określone w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia           

10 maja 2018r. oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

3.    Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich   

       informacji w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub  

       wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do  

       zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkiej dokumentacji przekazanej  

       przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystane  

       wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. 

 
§ 9 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§10 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji niniejszej umowy. 

§ 11 

Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji niniejszej umowy. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

§ 13 

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu. 

 

§ 14 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden  egzemplarz  dla 

Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru 

Załącznik nr 3 – Protokół wykonania przeglądu/konserwacji klimatyzatora 

 
 
 

 

 

.................................................                                       .................................................. 

Zamawiający :         Wykonawca : 

 

http://mojafirma.infor.pl/odszkodowania/


 

 

Załącznik nr 2  

do umowy  ZP      /2021 

z dnia .......... 2021r. 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU –WZÓR 

 
Dostawa i montaż klimatyzacji do pomieszczeń biurowych na piętrze nr: 7A, 10A, 11A, 12A, 13A, 

14A, 15A, 16A i 17A w budynku A Placówki Terenowej KRUS w Koninie przy ul. Kopernika 10 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………… 

reprezentowany przez: 

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

 

Zamawiający: 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu 

reprezentowany przez: 

........................................................................................ 

………………………………………………………… 
 

1. Miejsce dokonania odbioru: Konin, ul. Kopernika 10 

2. Specyfikacja wykonanych prac: 

 demontaż klimatyzatorów z pomieszczeń biurowych nr 7A i 17A 

 dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji: 

.................................................................................................................. (nazwa, firma, 

model) 

 wykonanie instalacji chłodniczej, sterowania i odpływu skroplin; 

 przygotowanie i doprowadzenie instalacji zasilającej; 

 pomiary pomontażowe nowopowstałych obwodów i urządzeń; 

 odtworzenie uszkodzonych elementów, 

 utylizacja zdemontowanego urządzenia. 

3. Potwierdzam wykonanie prac związanych z w/w zamówieniem zgodnie z umową 

ZP………./2021 z dnia ……………………… 

4. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do jakości wykonanych prac oraz terminu 

wykonania. 

5. Wykonawca przekazał Kierownikowi Placówki Terenowej KRUS w Koninie 

niezbędne dokumenty techniczne wraz z kartą gwarancyjną. 

6. Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

................................., dnia        .        .2021r. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

…………………………………    ……………………………. 



Załącznik nr 3 

do umowy  ZP      /2021 

z dnia .......... 2021r. 

 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA PRZEGLĄDU/KONSERWACJI 

KLIMATYZATORA 

 

 

..................................., dnia ........................ 

 

1. Miejsce użytkowania: ....................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

2. Wykonano czynności: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
 

3. Uwagi i zalecenia 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

....................................................... 

4. Potwierdzam wykonanie usługi oraz sprawność urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ……………………............                        ………………………............ 
potwierdzenie wykonania usługi       podpis i pieczątka Wykonawcy 

            przez uprawnionego przedstawiciela 

                            Zamawiającego 

         (pieczątka i podpis) 

 


