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                                                                                                                      (do Zaproszenia do złożenia oferty) 
 

 

UMOWA NR ZP-262-27/22 
„Usługi odczytu dawek indywidualnych od promieniowania jonizującego przy użyciu 

dawkomierzy termoluminescencyjnych oraz przesyłanie kwartalnych raportów  
z wynikami odczytów dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego  

w Sokołowie Podlaskim” 

(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-261-27/22),  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 odczytu dawek 
indywidualnych od promieniowania jonizującego przy użyciu dawkomierzy 
termoluminescencyjnych oraz przesyłania kwartalnych raportów z wynikami odczytów 
tj. sprawozdania z badań dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego  
w Sokołowie Podlaskim  – „Przedmiot Umowy”. 

2. Odczytami dawek indywidualnych promieniowania jonizującego objęci będą pracownicy  
ochrony zatrudnieni przez Zamawiającego  w warunkach narażenia na promieniowanie 
jonizujące gamma lub/i RTG.  

3. Odczyty dawek indywidualnych promieniowania jonizującego odbywać się będą co 
kwartał.  

 

 



 

 

Wzór umowy – „Usługi odczytu dawek indywidualnych od promieniowania jonizującego przy użyciu dawkomierzy 
termoluminescencyjnych oraz przesyłanie kwartalnych raportów z wynikami odczytów dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i 
Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”                             Strona 2 

 

 

§ 2 

1. W celu wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 
zamówione dawkomierze. Po zakończonym cyklu pomiarowym Zamawiający na własny 
koszt, za pośrednictwem poczty tradycyjnej zwróci dawkomierze, które Wykonawca 
zarejestruje, przygotuje do odczytu oraz wykona odczyt dawek indywidualnych od 
promieniowania jonizującego. Opracowane wyniki w formie sprawozdań przekazane 
zostaną Zamawiającemu przez Wykonawcę po zakończeniu każdego cyklu pomiarowego 
wraz z fakturą za wykonaną usługę odczytu dawek indywidualnych. 

2. Dawkomierze termoluminescencyjne są własnością Wykonawcy, który przekaże je 
Zamawiającemu do używania, w celu wykonania Przedmiotu Umowy. Dawkomierze  
podlegają zwrotowi do Wykonawcy po zakończeniu umowy.  

3. Cykl pomiarowy przygotowanych i przekazanych Zamawiającemu dawkomierzy 
obejmuje okres maksymalnie kwartału kalendarzowego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego stosowanego 
w ocenie narażenia pracowników. 

4. Przedmiot Umowy realizowany będzie w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy 
ul. Sądowej 2 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. 
Bosco 3.  

5. Przedmiot Umowy będzie realizowany w sposób ciągły od dnia 01 października 2022 r. 

do dnia 30 września 2024 r. Dawkomierze użytkowane przez Zamawiającego 
w ostatnim kwartale świadczenia usługi (tj. od dnia 01 lipca 2024 r. do dnia 30 września 
2024 r.) zostaną przekazane Wykonawcy po upływie pełnego cyklu pomiarowego, czyli 
po 30 września 2024 r.  

6. Dawkomierze niezbędne do rozpoczęcia świadczenia Przedmiotu Umowy od dnia 
01 października 2022 r.  Zamawiający otrzyma najpóźniej do dnia 26 września 2022 r.  

7. W celu zapewnienia ciągłości pomiarów, dawkomierze przesyłane Zamawiającemu na 
kolejne cykle pomiarowe, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać najpóźniej na 5 dni 
roboczych przez rozpoczęciem kolejnego cyklu pomiarowego.  

8. Ilość dawkomierzy indywidualnych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy 
wynosi: 

a) Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce – 6 szt. 

b) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, ul. Ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski  
– 6 szt. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększa ilości dawkomierzy w trakcie 
obowiązywania umowy, w przypadku zwiększenia ilości pracowników ochrony obu 
sądów lub w przypadku zmiany pracownika. Zmiana ilości dawkomierzy nie wymaga 
zawierania aneksu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za ilość faktycznie używanych 
dawkomierzy indywidualnych zgodnie ze stawką określoną w Formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1 do umowy).  Zamawiający drogą mailową, na adres wskazany w § 4 ust. 2, 
poinformuje Wykonawcę o konieczności przesłania dodatkowego dawkomierza, który 
Wykonawca winien dostarczyć w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.  

10. Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne dane do opisu dawkomierzy tj. imiona 
i nazwiska pracowników ochrony.  

11. Zamawiający po otrzymaniu dawkomierzy, wydaje je pracownikom oraz będzie 
sprawował  nadzór nad ich prawidłowym przechowywaniem między dyżurami.  
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12.  Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu dawkomierzy do Wykonawcy, na własny 
koszt za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od zakończenia cyklu 
pomiarowego. W przesyłce Zamawiający zobowiązany jest do opisania  
w sposób czytelny numerów dawkomierzy oraz imion i nazwisk osób, które użytkowały 
dawkomierze. W przypadku niezwrócenia dawkomierza, Zamawiający pokrywa jego 
cenę, zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy. Wartość księgowa 1 
dawkomierza, zgodnie z cennikiem Wykonawcy wynosi: …………….. zł brutto. 

§ 3 

1. Otrzymane od Wykonawcy sprawozdania będą potwierdzeniem wykonania usługi 
i stanowić będą podstawę do wystawienia faktur. Sprawozdania z badań Wykonawca 
przekazywać będzie Zamawiającemu w terminie do 14 dni po otrzymaniu dawkomierzy 
od Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu instrukcji użytkowania 
dawkomierzy w zakresie właściwej eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji oraz udzieli 
wszechstronnej pomocy użytkownikowi jeżeli tylko wystąpią jakiekolwiek trudności 
związane z eksploatacją ww. dawkomierzy.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi 
lub wytworzonymi podczas realizacji badania oraz zobowiązuje się zachować poufność 
w odniesieniu do tych informacji.  

4. Wykonawca zapewnia na swój koszt dostawę do budynków Zamawiającego określonych 
w § 2 ust. 8  przesyłek kwartalnych z dawkomierzami, a w przypadku zaistnienia takiej 
okoliczności również dostawy dawkomierzy dodatkowych oraz jednej przesyłki  
w kwartale z wynikami odczytu dawkomierzy dostarczanych do Wykonawcy.  

§ 4 

1. Ze strony Zamawiającego osobami wyznaczonymi do kontaktowania się z Wykonawcą  
w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy są:  

1) Sąd Okręgowy w Siedlcach: ……………………tel.: ………………………………e-mail: 
………………………………………………………………………………………………. oraz 

2) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim:  …………….tel: ……………………., e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym  
w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu 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.   

§ 5 

1. Łączna wartość umowy brutto wynosi:  …………………. zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………………..) – w tym:  

1) budynek Sądu Okręgowego w Siedlcach, ul. Sądowa 2 : ………………………... zł 
brutto, 

2) budynek Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. Bosco 3 : ………….. zł 
brutto.  
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2. Strony ustalają stawkę za wykonanie jednego odczytu dawkomierza indywidualnego  
wraz z przesłaniem wyników odczytu w wysokości: ……………… zł  brutto, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do umowy – Formularz Ofertowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy określone w ust. 1 wynagrodzenie 
brutto w okresach kwartalnych w wysokości równowartości iloczynu ceny brutto za 
wykonanie jednego odczytu dawkomierza indywidualnego i faktycznej liczby 
dawkomierzy indywidulanych przekazanych do odczytu.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększa ilości dawkomierzy w trakcie 
obowiązywania umowy, w przypadku zwiększenia ilości pracowników ochrony obu 
sądów lub w przypadku zmiany pracownika. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 
faktyczną ilość odczytów kwartalnych zrealizowanych w ramach Przedmiotu Umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty związane  
z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty związane z przesyłaniem 
dawkomierzy oraz sprawozdań z odczytu dawek indywidualnych. 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 faktur, Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty 
odsetek ustawowych za opóźnienie.  

8. Wynagrodzenie, określone w ust. 2 tj. stawka za jeden odczyt, nie będzie podlegać 
waloryzacji przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

§ 6 

1. Podstawą wystawiania faktur przez Wykonawcę będą dostarczone sprawozdania  
z odczytu dawek indywidualnych, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktur.  

3. Faktury należy wystawiać na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, 08-100 Siedlce, ul. Sądowa 2, 
NIP 821-20-75-194. Faktury wystawiane będą oddzielnie dla Sądu Okręgowego 
w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.  

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

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania 
Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do 
wykonywania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu 
Umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczenie 
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od odpowiedzialności cywilnej, przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca 
przedstawi na wezwanie Zamawianego odpis aktualnej polisy w ciągu 3 dni. 

§ 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 zaistnienia poniższych 
okoliczności:  

1) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z niniejszą umową oraz nie reaguje na 
dwukrotne pisemne zastrzeżenia Zamawiającego,  

2) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę. 

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

§ 9 

1. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w nadesłaniu dawkomierzy niezbędnych do 
rozpoczęcia świadczenia usługi, w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 6, Zamawiający 
ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy 
dawkomierz, który nie został nadesłany w terminie.  

2. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w nadesłaniu dawkomierzy w terminie 
określonym zgodnie z § 2 ust. 7, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary 
umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dawkomierz, który nie został nadesłany  
w terminie. 

3. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w nadesłaniu sprawozdań z odczytu dawek 
indywidualnych, w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 1, Zamawiający ma prawo do 
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 100,00 zł.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego  
w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa  
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. 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 lub 
rozwiązania łącznej wartości brutto umowy określnej w § 5 ust. 1. 

6. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% łącznej wartości umowy brutto 
określonej w § 5 ust. 1.  
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7. Przewidziane w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. 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 
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 2022 r., poz. 1360 ze zm.). 

4. Integralną część umowy stanowi: Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

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

*niepotrzebne skreślić 

 

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