
Znak sprawy: ZP-261-6/21 

UMOWA NR ZP-262- 6/21 

Załącznik nr 3 
(do Zaproszenia do złożenia oferty) 

„Serwis zasilacza awaryjnego typu UPS EATON zainstalowanego 
w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2". 

/wzór/ 

zawarta w dniu 2021 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 

posiadającym NIP: „ „ ............ „ ..... „. „ .... „. REGON: ....... „ .. „. „ „ „ „ ....... „. „ ....... „ „ .. „ 

reprezentowanym przez: ........ „ .... „ ........ „ ....... - .. ......... „. „ „ ... .. „. „. „ „ ..... „ ....... „ ... . „ 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ" 

zwanych w dalszej części umowy „STRONAMI" 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(ZP-261-6/21) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 OOO zł netto, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11września2019 r. -Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi serwisowania zasilacza 
awaryjnego typu UPS EATON 9390-120 kVA, zainstalowanego w budynku Sądu 
Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2. 

2. Szczegółowy opis serwisowanego urządzenia, został określony w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy. 

§2 

1. Usługa serwisu zasilacza awaryjnego obejmuje: 

1) przeprowadzenie dwa razy w ciągu obowiązywania umowy okresowych przeglądów 
prewencyjnych zasilacza, 
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2) dokonanie naprawy w przypadku zgłoszenia awarii lub nieprawidłowej pracy 
zasilacza, 

3) gotowości serwisu Wykonawcy do działań serwisowych określonych szczegółowo 
w umowie, 

4) konsultacje i porady techniczne. 

2. Pierwszy przegląd prewencyjny urządzenia zostanie wykonany w pierwszym miesiącu 
obowiązywania umowy. Kolejny przegląd zostanie przeprowadzony w terminie 
ustalonym przez Strony. Przeglądy prewencyjne będą polegały na: 

1) sprawdzeniu warunków pracy zasilacza i osprzętu współpracującego (RSP,AEU,EMS, 
połączenia logiczne zasilacza z systemem komputerowym itp.), 

2) sprawdzeniu wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych zasilacza, 

3) ocenie stanu baterii, 

4) kontroli pracy wentylatorów, 

5) kontroli temperatury pomieszczenia, wnętrza zasilacza, wnętrza gabinetu baterii, 

6) czyszczeniu, regulacji i testowania zasilacza, 

7) ocenie stanu technicznego urządzenia, 

8) sprawdzeniu zgodności zabezpieczeń na linii wejściowej i wyjściowej z zaleceniami 
projektowymi, 

9) pomiarze napięć i prądów głównych modułów UPS, 

10) przeprowadzeniu, na wniosek Zamawiającego, szkolenia z zakresu podstawowej 
obsługi urządzenia, dla wskazanych przez niego pracowników. 

3. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie o konieczności 
dokonania innych czynności nieobjętych ust. 1 i 2, a niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania urządzenia. 

4. Dokładny termin wykonania przez Wykonawcę przeglądów prewencyjnych 
będzie uzgodniony pomiędzy Stronami umowy w drodze ustaleń telefonicznych lub 
e-mailowych. 

5. Pierwszy przegląd prewencyjny licząc od dnia zawarcia umowy traktowany jest jako 
przegląd przejęciowy, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę 
przed przystąpieniem do wykonania tej usługi niesprawności zasilacza lub stwierdzenia 
w trakcie przeprowadzenia tego przeglądu konieczności wymiany niesprawnych lub 
wyeksploatowanych części zamiennych - koszt naprawy i wymiany tych części poniesie 
Zamawiający. Naprawa zasilacza i wymiana niesprawnych lub wyeksploatowanych 
części zamiennych może nastąpić w trakcie wykonywania przeglądu przejęciowego lub 
w innym terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami umowy. Wymiana niesprawnych 
lub wyeksploatowanych części musi być poprzedzona wcześniejszą akceptacją zakresu 
i kosztów naprawy przez Zamawiającego. 

6. Z przeprowadzonych czynności serwisowych Wykonawca sporządzi Raport senvisowy, 
w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekaże Zamawiającemu. Dokument ten 
będzie zawierać aktualne informacje o stanie technicznym urządzenia, ewidencję 

dokonywanych przez przedstawicieli Wykonawcy czynności oraz uwagi i zalecenia 
eksploatacyjne skierowane do służb technicznych Zamawiającego. 
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7. Awarie będą zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie przez pracownika upoważnionego do 
realizacji umowy ze strony Zamawiającego - drogą mailową na adres e-mail: 
............................. .lub faxem pod numerem: ................................................... . 

8. W przypadku wystąpienia awarii, Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia, 
nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii. 

9. W razie awarii wymagającej naprawy na miejscu, Wykonawca stwierdzając taką 

konieczność, przystąpi do naprawy urządzenia w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, od 
chwili zakomunikowania Zamawiającemu takiej potrzeby w formie mailowej czy faxem, 
z zastrzeżeniem ust. 10. Naprawy urządzenia wykonywane będą w dni robocze lub po 
uzgodnieniu z Zamawiającym w dni wolne od pracy. 

10. W przypadku poważniejszych awarii wymagających wymiany dodatkowych części 
i podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia czynności naprawczych 
w jak najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od chwili 
ustalenia przyczyny awarii. 

11. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych podzespołów Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego pisemnie o kosztach obejmujących wymianę lub naprawę 
tych podzespołów i terminie naprawy. Koszty usługi wymiany uszkodzonych 
podzespołów i części będą objęte umową. 

12. Za zakup części zamiennych Wykonawca otrzyma zwrot kosztów na podstawie 
przedstawionej Zamawiającemu i zatwierdzonej przez niego kalkulacji kosztów. 

13. Elementy lub podzespoły uszkodzone, podlegające wymianie zostaną wymienione 
na elementy oryginalne, nowe, wyprodukowane przez producenta UPS-a lub firmy 
kooperujące z producentem, zapewniające prawidłową pracę urządzenia. 

14. Podzespoły lub elementy uszkodzone, wymontowane podczas naprawy lub przeglądu 
stają się własnością Wykonawcy. Elementy lub podzespoły sprawne, zamontowane 
przez Wykonawcę w zamian za elementy wadliwe stają się własnością Zamawiającego. 
Na zamontowane przez Wykonawcę elementy lub podzespoły Wykonawca udzieli 
gwarancji na okres pracy przewidziany przez producenta tych części, licząc od dnia ich 
zamontowania. 

15. W przypadku konieczności wyłączenia zasilacza awaryjnego z eksploatacji, 
wynikającego z prowadzenia czynności serwisowych, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o terminie i okresie trwania tych czynności oraz wykona przełączenie 
źródeł zasilania budynków - bypass ręczny. Przełączenie nie może być wykonywane 
w godzinach urzędowania. 

16. Baterie zamontowane w zasilaczu nie podlegają naprawie i nie są traktowane jako części 
zamienne. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz ponosi 
odpowiedzialność za osoby świadczące usługę z jego upoważnienia. 

18. Wvkonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnych uprawnień do wvkonania 
serwisu ww. zasilacza awaryjnego. 

19. Dane techniczne zasilacza awaryjnego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

20. W przypadku poważniejszych awarii i konieczności wymiany dodatkowych części, które 
będą musiały być sprowadzone bezpośrednio od producenta - terminy naprawy 
określone w umowie mogą zostać wydłużone, jednakże Wykonawca zobowiązuje się do 
zakończenia czynności naprawczych w jak najszybszym możliwym terminie od chwili 
dysponowania tymi częściami, nie później niż 14 dni od chwili dokonania diagnozy. 
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21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia 
postanowień umowy, niedbalstwa lub opieszałej jej realizacji przez Wykonawcę 
lub osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy. 

22.Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wykonawcy 
o nieprawidłowościach w pracy urządzenia objętego umową, do ścisłego przestrzegania 
wytycznych zawartych w "Instrukcji Obsługi i Eksploatacji" oraz zaleceń i uwag 
przedstawionych przez przedstawicieli Wykonawcy w Raporcie senvisowym. 

23.Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia urządzenia przedstawicielom serwisu 
Wykonawcy i umożliwienia wykonania czynności serwisowych nieprzerwanie od 
momentu przybycia pracownika aż do ich zakończenia. 

§3 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2023 r. 

§4 

1. Za świadczenie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający wypłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w wysokości.. ... „ .......... zł brutto,(słownie: 

.......................... „.„.„ .... „ .. „„ ....... „ ............... „ ........ „ ................ „ .•........ „ .... „). 

2. Całkowita wartość umowy brutto wynosi.. .. „.„ .. „„„ .... „„ .............. „ ............. zł. 

(słownie: ................................ „ ..................................................•............ „ .••••••••••.. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje: 

1) koszt przeprowadzenia dwóch przeglądów prewencyjnych zasilacza objętego umową 
(dojazd, robocizna), 

2) koszty napraw dokonanych w okresie obowiązywania umowy (dojazd, robocizna) 
przy nielimitowanej ilości wizyt naprawczych, 

3) gotowość serwisu Wykonawcy do działań serwisowych określonych warunkami 
niniejszej umowy, 

4) koszty konsultacji i porad technicznych. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust. 2 nie będzie podlegać waloryzacji przez cały 
okres realizacji umowy. 

5. Faktura za wymienione części zamienne będzie wystawiona przez Wykonawcę 
każdorazowo po wykonaniu usługi, w oparciu o dane widniejące w Raporcie Serwisowym. 

6. W przypadku konieczności wymiany części zamiennych po wykonaniu przeglądu 
przejęciowego, koszty tych części i usługi ich wymiany poniesie Zamawiający na 
podstawie refaktury wystawionej przez Wykonawcę. 

§5 
1. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizowanej umowy, będzie 

następowała w cyklach miesięcznych w wysokości określonej w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, w oparciu o fakturę Wykonawcy. Do faktury za przeprowadzenie serwisu 
Wykonawca załączy Raport serwisowy, podpisanym przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego. 
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2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
Fakturę należy wystawić po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiła realizacja usługi. 

3. Fakturę VAT należy wystawiać na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, 08-100 Siedlce, 
ul. Sądowa 2, NIP 821-20-75-194. 

4. Faktury płatne będą przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: 
............................ , nr: ...................................... , wymieniony w fakturze lub na 
inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturze, umieszczony w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy V AT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru V AT. 

§6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

1) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, 

2) nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
poprzedzone co najmniej dwoma pisenmymi wezwaniami Zamawiającego do 
zaprzestania naruszeń i wezwania do należytego wykonania postanowień umownych, 

3) co najmniej dwukrotnego braku reakcji w odpowiednim czasie na awarię, 

4) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu uchybień 
wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
przekraczającego 15 dni. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. 

3. W sytuacji opisanej w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisenmej pod 
rygorem nieważności. 

§7 

1. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonania naprawy lub usunięciu awarii 
w terminie określonym w niniejszej umowie, oraz za każdy dzień przestoju (za dzień 
przestoju uważa się unieruchomienie urządzenia na okres co najmniej 8 godzin, 
z wyłączeniem przestojów spowodowanych kradzieżą, dewastacją, dostawą lub brakiem 
części zamiennych, zdarzeniami losowymi np. przerwa w zasilaniu), Zamawiający ma 
prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 % wartości miesięcznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia oraz za 
każdy dzień przestoju. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia 
obowiązku, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym 
przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, określonego w§ 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2. 

5. Przewidziane w tej 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 odsetki ustawowe za opóźnienie. 

§8 

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, orzeczeń sądowych. 

§9 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji umowy 
oraz upoważnioną do podpisania Raportów senvisowych, o których mowa w umowie, 
będzie: ....................... , tel: ............................. , e-mail: ................................................ . 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy oraz 
upoważnioną do podpisania Raportów senvisowych, o których mowa w umowie 
będzie: ....................... , tel: ............................. , e-mail: ................................................ . 

3. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 druga Strona zostanie 
poinformowana pisemnie lub e-mailem. Zmiana dokonana w trybie, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy. 

§10 

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

2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku nie zastosowania się 

Wykonawcy do określonego w zdaniu poprzedzającym wymagania, Zamawiający może 
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odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć mu karę 
umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego 
lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

§11 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 
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. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 - Dane techniczne zasilacza. 
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Wzór umawy - „Serwis zasilacza awaryjnego typu UPS EATON, zainstalawanego w budynku Sądu Okręgawego 
w Siedlcach przy ul. Sądawej 2". Strona 7 


