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Znak sprawy: ZP-261-12/22                                                                                     Załącznik nr 3 
                                                                                                                      (do Zaproszenia do złożenia oferty) 
 

 

UMOWA NR ZP-262-21/22 
„Usługa przeprowadzki wyposażenia oraz zasobu akt Sądu Okręgowego w Siedlcach” 

 (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-261-12/22),  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 przeniesienia zasobu akt, mebli, 
elementów wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu biurowego z budynku przy 
ul. 11-go Listopada 4, 08-110 Siedlce do budynków przy ul. Sądowej 2 oraz 
Kazimierzowskiej 31 zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Opisu 
przedmiotu zamówienia – dalej: „Przedmiot Umowy”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy: 

1) dysponując odpowiednią do należytego wykonania zamówienia ilością osób oraz 
sprzętu, zgodnie z zasadami opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 
do umowy), 
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1) przy użyciu samochodów będących w dyspozycji Wykonawcy, o ładowności powyżej 
1,5 tony, o zabudowie kontenerowej, 

2) przestrzegając przepisów bhp i ppoż. 

2. Osoby bezpośrednio świadczące usługi stanowiące Przedmiot Umowy zobowiązane są 
do zachowania w tajemnicy informacji, z którymi zetkną się w trakcie wykonywania 
usługi. 

3. Osoby bezpośrednio świadczące usługi stanowiące Przedmiot Umowy: 

1) nie mogą być karane i nie może toczyć się wobec nich postepowanie karne, 

2) nie mogą znajdować się w szczególności pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających. 

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić osobę wykonującą 
usługi przeprowadzki inną osobą w terminie 1 dnia od zgłoszenia takiej potrzeby przez 
Zamawiającego. Złożony przez Zamawiającego wniosek nie wymaga uzasadnienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego: 

1)  o każdej zmianie osób wymienionych w wykazie osób, które realizować będą 
Przedmiot Umowy, 

2) o każdej zmianie pojazdów 

- przed dokonaniem takiej zmiany. 

Informacja musi zostać przesłana Zamawiającemu pisemnie lub elektronicznie (dokument 
podpisany podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym, osobistym). 

6. Przedmiot Umowy mogą świadczyć wyłącznie osoby: 

1) spełniające warunki określone w ust. 3, 

2) wymienione w wykazie osób wskazanym w ust. 5 pkt 1, o których Zamawiający został 
poinformowany przez Wykonawcę przed rozpoczęciem świadczenia przez nich usług 
w sposób określony w ust. 5, 

W przypadku konieczności zmiany osób bezpośrednio świadczących usługi, w trakcie ich 
świadczenia postanowienia ust. 5 i ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie i zaniechanie osób, którymi 
posługuje się w ramach wykonywania niniejszej umowy. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie mienia znajdującego się  
w budynkach celem jego nie uszkodzenia, w szczególności przed ich obiciem, 
porysowaniem a także innymi ewentualnymi uszkodzeniami. 

9. Wykonawca odpowiada za właściwą organizację pracy, sprawne i terminowe 
przemieszczenie mienia Zamawiającego. 

10.  Jeżeli w trakcie  wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie 
okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek świadczenie nie zostanie 
zrealizowane w wymaganym terminie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 
Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia oraz o prawdopodobnym 
czasie opóźnienia i jego przyczynie. 

11.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu pisemnej informacji o 
podwykonawcach, jeżeli usługi objęte Przedmiotem Umowy realizowane będą z ich 
udziałem. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego  
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o każdej zmianie podwykonawców biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawdzenia stanu wykonania 
Przedmiotu Umowy i przedstawienia swoich uwag. Wykonawca jest związany 
wskazówkami i zaleceniami upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego co do 
sposobu wykonywania czynności objętych Przedmiotem Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do prawidłowego 
wykonania niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za przewożone mienie,  
w szczególności: sprzęt, dokumenty, akta sądowe oraz inne mienie, które może ulec 
uszkodzeniu lub zniszczeniu przy nienależytej realizacji usługi. 

2. W razie wyrządzonych szkód w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich naprawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
W szczególności w przypadku wyrządzenia szkody w budynkach Sądu lub zniszczeń 
sprzętu, Wykonawca na własny koszt dokona naprawy lub wymiany na nowy o nie 
gorszych parametrach. 

3. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku naprawy 
uszkodzonego mienia lub wymiany sprzętu na nowy, Wykonawca zobowiązany będzie 
do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą mienia lub zakupem przez 
Zamawiającego sprzętu, których Zamawiający dokona na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(umowne wykonanie zastępcze). 

4. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia 
kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym. 

 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 16 marca 2022 r. do dnia 30 marca  

2022 r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w tym  terminie całości Przedmiotu 
Umowy.   

2. Godziny wykonywania usługi: od 08:00 do godziny 18:00 od poniedziałku do piątku. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu wykonania usługi 
maksymalnie do godziny 20:00 oraz pracę w sobotę.  

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całego Przedmiotu Umowy wynosi: 
…………………..zł brutto (słownie: ……………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy  

oraz zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  
w tym  w szczególności ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych 
innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). Nie będą stanowiły podstawy do 
zmiany wynagrodzenia niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania 
przez Wykonawcę zakresu umowy.  

3. Po wykonaniu w całości Przedmiotu Umowy, Wykonawca wystawi fakturę, przy czym 
za datę wykonania usługi w całości rozumie się dzień podpisania przez Strony Protokołu 
odbioru usługi. 



 

 

Wzór umowy – „Usługa przeprowadzki wyposażenia oraz zasobu akt Sądu Okręgowego w Siedlcach”  
                                                                                                                                                                                        Strona 4 

 

4. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, 
nastąpi w oparciu o fakturę Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury będzie 
załączony do niej Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3, podpisany przez osoby do 
tego upoważnione, wskazane w umowie.  

5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktury, wraz z załączonym do niej Protokołem odbioru.   

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.  

8. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji przez cały okres 
realizacji niniejszej umowy. 

9. Fakturę należy wystawić na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, 08-100 Siedlce, ul. Sądowa 2, 
NIP 821-2-75-194.   

10. Wykonawca jest*/nie jest* podatnikiem podatku VAT. Faktura płatna będzie 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. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcą  
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do podpisania Protokołu 
odbioru, o którym mowa w treści niniejszej umowy  jest: ……………., tel: …………., e-mail: 
………………………………………………………………………………………………………... 

2. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym  
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do podpisania Protokołu 
odbioru, o którym mowa w treści niniejszej umowy  jest: ……………., tel: …………., e-mail: 
………………………………………………………………………………………………………... 

3. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 - 2,  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.  

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

§ 7 

1. Przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłożył  
Zamawiającemu pisemny wykaz osób skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy,  
z podaniem imienia, nazwiska oraz zakresu wykonywanych czynności. 

2. Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Zamawiającego, mają prawo do 
legitymowania pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy w oparciu o dokument 
tożsamości ze zdjęciem. W przypadku braku nazwiska pracownika na wykazie osób, 
Zamawiający ma prawo odmówić dopuszczenia takiej osoby do wykonywania 
obowiązków wynikających z umowy. 

3. W przypadku zmiany pracowników w trakcie realizacji umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo przedstawiać Zamawiającemu aktualny wykaz osób 
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świadczących usługi przeprowadzki. Wykaz powinien być dostarczony Zamawiającemu 
niezwłocznie, nie później niż przed przystąpieniem takiej osoby do wykonywania usług  
z uwzględnieniem § 2 ust. 5.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do minimalizowania zmian personalnych pracowników,                          
a w przypadku takiej konieczności, powiadomi - przed planowaną zmianą - 
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca do wykonania niektórych czynności związanych                                   
z przeprowadzką będzie chciał skorzystać z dodatkowych osób musi nawiązać 
niezwłocznie kontakt z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za stały 
kontakt z Zamawiającym (koordynator usługi przeprowadzki) podając w szczególności 
imię i nazwisko oraz dane teleadresowe. Koordynator odpowiedzialny będzie  
w szczególności za: 

1) utrzymanie porządku na terenie pracy i sprawną organizację przeprowadzki, 

2) organizację oraz nadzór nad pracą pozostałych pracowników Wykonawcy 
świadczących w imieniu Wykonawcy usługi objęte niniejszą umową na rzecz 
Zamawiającego, dbając o odpowiedni dobór środków, sprzętu i narzędzi pracy, jakość 
wykonywanych usług, przestrzeganie zasad i przepisów BHP oraz obowiązków 
zawartych w umowie. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający oświadcza, iż decyzję, 
o tym, czy osoba nadzorująca (koordynator) będzie oprócz nadzoru wykonywała także 
usługi przeprowadzki, czy tylko sprawowała nadzór nad pracą pozostałych 
pracowników Wykonawcy, należy do Wykonawcy. 

 

§ 8 

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

2) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z niniejszą umową oraz nie reaguje na 
dwukrotne pisemne zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian 
sposobu wykonania danych usług w wyznaczonym terminie,  

3) Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby, które niespełniają wymagań 
określonych w § 2 ust. 3,  

4) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę, 

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

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub opóźnienie w usunięciu uchybień 
wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przekroczy 5 dni, 
Zamawiający ma prawo niezwłocznie odstąpić od zawartej umowy z przyczyn leżących 
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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. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych  
w następujących przypadkach i wysokości: 

1) w przypadku niedostarczenia w terminie materiałów do przeprowadzki -  
w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

2) w przypadku nie przystąpienia do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w umowie - w wysokości 400,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy – wysokości  200,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia,  

4) w przypadku świadczenia usługi przez osobę karaną, wobec której toczy się  
postepowanie karne, nietrzeźwą lub będącą pod wpływem środków odurzających  
- w wysokości 300,00 zł za każdą taką osobę,  

5) w przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3 
umowy - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

6) za każdy przypadek niedostarczenia Zamawiającemu aktualnego wykazu osób -   
w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

7) za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej 
umowy -  w wysokości 400,00 zł, 

8) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto 
umowy określnej w § 5 ust. 1. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 40% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1.  

3. Przewidziane w ust. 1 kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

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

 

§ 10 

1. 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 
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informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika 
 z obowiązujących przepisów, lub orzeczeń sądowych. 

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

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 
wykonawcy. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu.  

2. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1720 ze zm.). 

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

5. 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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