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Znak sprawy: ZP-261-2/22                                                                                      Załącznik nr 3 
                                                                                                                      (do Zaproszenia do złożenia oferty) 

 

UMOWA NR ZP-262-2/22 
„Świadczenie usługi w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych wewnętrznej 

instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wykonywanie 
drobnych napraw bieżących” 

(wzór) 

 

zawarta w dniu                              2022 r. w Siedlcach pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach,  ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce 

posiadającym NIP 821-20-75-194,   REGON: 000571501  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach – ………………………………...…………………....... 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a  

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

 NIP: …………………………………………..REGON: …………………………………………….. 

reprezentowanym przez: ……………………………- ………………………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

zwanych w dalszej części umowy „Stronami” 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(ZP-261-2/22),  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie 
wykonywania prac konserwacyjnych wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
 i instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz do wykonywania drobnych napraw bieżących  
w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach– „Przedmiot Umowy.” 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym kosztów 
zakupu rodzaju i ilości nowych części lub materiałów niezbędnych do usunięcia awarii. 

3. Rozliczenie kosztów zakupu nowych części lub materiałów nastąpi na podstawie 
refaktury, która zostanie zapłacona w ciągu 21 dni od dnia otrzymania refaktury przez 
Zamawiającego. 

4. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu.  

5. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było siłami własnymi Wykonawcy. 
Nie dopuszcza się udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.   

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 
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§ 2 

1. Przedmiot Umowy realizowany będzie w terminie od dnia jej podpisania do dnia 31 
grudnia 2022 r.  

2. UWAGA! W związku z relokacją pracowników z obiektu przy ul. 11 Listopada 4 do 
budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, okres świadczenia usługi  
w budynku przy ul. 11 Listopada 4 będzie trwał nie dłużej niż do dnia 31 marca 2022 r.  

 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca pokryje wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego z powodu    
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności 
poprzez zastosowanie niewłaściwych części lub materiałów i niewłaściwego sposobu 
wykonania konserwacji lub naprawy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 
określonych czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w szczególności za 
wszelkie szkody wynikające z naruszenia postanowień umowy, niedbalstwa lub 
opieszałej jej realizacji.  

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawienia potrzebne do 
realizacji  Przedmiotu Umowy, w tym minimum 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu 
prac hydraulicznych.  

5. Przedmiot Umowy realizowany będzie w dni robocze dla Zamawiającego lub po 
uzgodnieniu z Zamawiającym, w dni wolne od pracy. 

6.  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. i ponosi pełną 
odpowiedzialność za swoich pracowników wykonujących Przedmiot Umowy. 

7. Wszystkie czynności objęte Przedmiotem Umowy powinny być zakończone  
i potwierdzone Protokołami. Oryginały Protokołów należy przekazać niezwłocznie 
Zamawiającemu po zrealizowaniu usług.  

§ 4 

1. Wykonawca za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, otrzyma łączne wynagrodzenie  

brutto w wysokości: ………….. zł  (Słownie:…………………………………….......................).  

2. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości 
…………………….………………………………………………………………zł brutto w tym: 

1) wynagrodzenie za wykonanie prac konserwacyjnych wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej z podziałem na budynki: 

a) budynek przy ul. Sądowej 2 – ………………………………………………….. zł brutto,  

b) budynek przy ul. Kazimierzowskiej 31 – ……………………………………….zł brutto,  

c) budynek przy ul. 11-ego Listopada 4 - ………………………………………… zł brutto 

2) wynagrodzenie za usługę polegającą na drobnych naprawach mebli i pozostałego 
wyposażenia z podziałem na  budynki:  

a) budynek przy ul. Sądowej 2 – …………………………………………………..zł brutto,  

b) budynek przy ul. Kazimierzowskiej 31 – ………………………………………zł brutto, 
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c) budynek przy ul. 11 – ego Listopada 4 – ………………………………………….…..zł 
brutto 

3. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez niepełny miesiąc kwota faktury 
zostanie obliczona proporcjonalnie do czasu świadczenia usługi.   

4. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne należności publicznoprawne. 

5. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji. Niedoszacowanie 
oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie będą stanowiły podstawy do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy Strony uznają dzień obciążenia rachunku 
bankowego  Zamawiającego. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty 
odsetek ustawowych za opóźnienie.  

§ 5 

1. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, 
będzie następowała w oparciu o faktury Wykonawcy. Podstawą wystawiania faktur będą 
załączone do nich Protokoły, o których mowa w § 3 ust. 7 podpisane przez osoby do tego 
upoważnione, wskazane w umowie.  

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktur, wraz z załączonymi do nich Protokołami.  

3. Faktury należy wystawiać na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, 08-100 Siedlce, ul. Sądowa 2, 
NIP 821-2-75-194.   

4. Wykonawca jest*/nie jest* podatnikiem podatku VAT. Faktury płatne będą przez 
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………….., 
wymieniony w fakturze lub na inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturze,  
umieszczony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.  

§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobach trzecich powstałe 
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych 
 w umowie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem 
siły wyższej lub okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcą  
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do podpisywania 
Protokołów, o których mowa w treści niniejszej umowy jest:  ……………………tel: 
………………………………e-mail: ……………………………………………………………….. 

3. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym  
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do podpisywania 
Protokołów, o których mowa w  treści niniejszej umowy jest: ……………………  
tel: …………………………………………………., e-mail:…………………………………….…. 

4. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 2 - 3,  druga Strona zostanie 
poinformowana e-mailem (skan) lub w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie,  
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.  

5. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części umowy jest 
równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.  
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§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
Zamawiający może odstąpić od umowy z w/w powodów w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji  
o zaistnieniu poniższych okoliczności:  

1) Wykonawca utracił wymagane uprawnienia potrzebne do wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy, 

2) Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy i nie 
reaguje na co najmniej dwukrotne pisemne zastrzeżenia Zamawiającego, 

3) Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac, przerwał lub zaniechał ich realizację gdy 
w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje to dotrzymania umownego terminu 
wykonania zamówienia, 

4) Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadające wymaganych 
uprawnień, 

5) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę, 

6) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo dwukrotnych pisemnych uwag  
i wniosków Zamawiającego, 

7) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy.  

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub opóźnienie w usunięciu uchybień 
wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przekroczy 14 dni, 
Zamawiający ma prawo niezwłocznie odstąpić od zawartej umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. 

4. W sytuacji opisanej w ust. 1 - 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.  

6. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 8  

1.  W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia  
w wykonaniu ciążących na Wykonawcy obowiązków lub w usunięciu stwierdzonych 
przez Zamawiającego uchybień w terminie wyznaczonym na ich usunięcie. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego  
w wysokości 400,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa  
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.  
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3.  W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej do dnia odstąpienia 
wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.  

4.  Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1.   

5.  Przewidziane w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych,  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

7.  Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia lub jego części, Wykonawca 
może naliczyć za czas opóźnienia odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone od kwoty, 
której wypłata nastąpiła z opóźnieniem. 

  § 9 

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz 
osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także  
po jej rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną  
mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także  
nie udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych  w umowie, o ile 
informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika  
z obowiązujących przepisów, lub orzeczeń sądowych. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).  

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jakie mogą wyniknąć  
na tle realizacji niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo  
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron*/ Umowę sporządzono elektronicznie*.  

*niepotrzebne skreślić 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 
 
 
 
Dokonano kontroli wstępnej              Niniejszy wzór umowy  
Niniejsza umowa ma zabezpieczenie      zatwierdzam:  
finansowe.        
  
....................................................                                     …………………………. 
 (Główny Księgowy)                                                  (Zamawiający) 
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