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Znak sprawy: ZP-261-30/22                                                                                     Załącznik  nr 3 
                                                                                                        (do Zaproszenia do złożenia oferty) 

 

UMOWA NR ZP-262-30/22 
 

„Przeglądy serwisowe, konserwację oraz usuwanie awarii central wentylacyjnych 
Swegon oraz agregatów skraplających Alpicair i Emicon  zainstalowanych w budynku 

Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2.” 

(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-261-30/22),  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 2022 r. poz. 1710 t.j.),  została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów 
serwisowych, konserwacji oraz usuwania awarii central wentylacyjnych Swegon oraz 
agregatów skraplających Alpicair i Emicon zainstalowanych w budynku Sądu 
Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 – „Przedmiot Umowy“. 

2. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzą następujące urządzenia: 

• centrala wentylacyjna Gold 12DRX S/N G122965, 

• centrala wentylacyjna Gold 08DRX S/N G00808879, 

• agregat skraplający Alpicair AOU-140HRDC3 S/N 3409939121403040150040, 

• agregat skraplający Emicon MCE161K S/N 10K091 

oraz elementy powiązane z powyższymi urządzeniami (w tym: elementy mechaniczne, 
elementy automatyki, sekcje wentylatorów, sekcje wymienników, instalacje chłodu,  
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nagrzewnice elektryczne). 

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy został określony w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

§ 2 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej sprawności technicznej urządzeń,  

o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Prace konserwacyjne wykonywane będą zgodnie z dokumentacją techniczną przez 
personel Wykonawcy i pod jego nadzorem. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do 
świadczenia usługi będącej Przedmiotem Umowy tj.: 

1) skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy osoby posiadające uprawnienia do 
wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, 
remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla następujących instalacji i sieci: 
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.  

2)  posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w serwisowaniu central wentylacyjnych 
typu Swegon. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu technicznego Zamawiającego  
w zakresie prawidłowego dozoru i eksploatacji urządzeń. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) użytkowania urządzeń zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami obsługi, 

2) sprawdzenia komunikatów związanych z pracą urządzeń,  

3) prowadzenia książki eksploatacji, do której upoważnieni pracownicy Zamawiającego 
będą wpisywać wszelkie uwagi o stanie technicznym i działaniu urządzeń, 

4) powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej awarii lub nieprawidłowości w pracy 
urządzeń. 

6. Wykonanie przez Wykonawcę dodatkowych, nieprzewidzianych prac będzie możliwe 
wyłącznie za zgodą obu Stron. Strony uzgodnią ich zakres oraz warunki i terminy 
realizacji.  

7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, 
które mogą wpływać na realizację Przedmiotu Umowy oraz sposób dokonywania 
płatności.  

§ 3 
 

1. Konserwacja urządzeń realizowana będzie raz na kwartał, nie później niż do końca  
miesiąca danego kwartału. Pierwsza konserwacja odbędzie się we wrześniu 2022 r.  

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

3. Wykonawca ponosi pełną 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. 

 

§ 4 
 
1. Każdy przegląd/ konserwacja lub naprawa awarii powinien być zakończony stosownym 

Protokołem zawierającym  w szczególności: datę wykonania przeglądu, dokładny opis 
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wykonanych czynności, określenie stanu urządzeń instalacji po przeglądzie/konserwacji, 
zalecenia do dalszej eksploatacji (w tym termin następnego przeglądu), ocenę końcową, 
oraz podpisy osób przeprowadzających przegląd/ konserwację. Oryginał Protokołu 
winien być przekazany Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wykonania 
usługi. 

2. Czynności przeglądowo – konserwacyjne w obiekcie Zamawiającego będą wykonywane 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. 
Dojazd serwisanta urządzeń do siedziby użytkownika zostanie wliczony przez 
Wykonawcę w koszt usługi. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru prac realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy 
zostaną stwierdzone wady, braki lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie ustalonym przez Strony.  

 
§ 5 

 
1. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do dokonywania 

napraw oraz usuwania wszelkich awarii i usterek (w tym do wymiany uszkodzonych 
części i podzespołów), zarówno tych stwierdzonych podczas przeglądów wynikających  
z harmonogramu jak i tych, które zostały zgłoszone przez pracowników Zamawiającego. 
Koszty części użytych do naprawy pokrywa Zamawiający. Możliwy jest także zakup 
części przez Wykonawcę po uzyskaniu zgody Zamawiającego z uwzględnieniem 
warunków rynkowych, a następnie obciążenie kosztami Zamawiającego.   

2. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane: telefonicznie pod numerem: 
………………………….. lub e-maile na adres: ………………………………………………….. 

3. W przypadku stwierdzenia przez pracowników Zamawiającego wystąpienia awarii 
urządzeń objętych Przedmiotem Umowy w okresie pomiędzy wyznaczonymi terminami 
przeglądów, Wykonawca w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia (mailowo bądź 
telefonicznie) zobowiązany jest do: 

1) podjęcia niezbędnej interwencji zmierzającej do zdiagnozowania i usunięcia awarii, 

2) określenia potencjalnych skutków wystąpienia awarii i podjęcia kroków 
zapobiegających takim skutkom, 

3) przedstawienia na piśmie zakresu prac naprawczych, a także szacunkowych kosztów 
naprawy.  

4. Wykonawca określi sposób usunięcia awarii i usunie ją w terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym. 

§ 6 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  działania osób, którym powierzy wykonanie 
określonych czynności związanych z realizacją umowy. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcą  
w sprawach związanych z realizacją umowy jest: ............................... tel: .........., e-mail: 
.............................................................................................................................................................. 

3. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym  
w sprawach związanych z realizacją umowy, jest ............................tel.: ................., e-mail: 
.......................................................................................................................................................... 

4. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 druga Strona zostanie 
poinformowana e-mailem lub w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.  
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5. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części umowy jest 
równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.  

§ 7 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia 30 czerwca 
2023 r.  

§ 8 
 

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w formie faktur częściowych 
wystawianych za każdy serwis/konserwację urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1  
w wysokości: ………..…………… zł brutto (słownie: …………………………………………). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust. 2 nie będzie podlegało waloryzacji przez cały 
okres obowiązywania umowy. 

4. Określone w ust. 1 i 2 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, 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.  

5. Podstawą do wystawiania faktur będą załączone do nich Protokoły, o których mowa  
w §  4 ust. 1. Brak załączonych do faktur Protokołów stanowić będzie podstawę dla 
Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.  2 będzie płatne w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktur. Do faktur załączone będą Protokoły. Za dzień 
zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

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

8. Faktury wystawiane będą na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce, 
NIP: 821-20-75-194.  

9. 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.  

§ 9 
 

1. Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu rażącego niedotrzymywania przez 
drugą Stronę istotnych warunków umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
informacji o zaistnieniu tych okoliczności, oraz w przypadkach przewidzianych  
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).  

2. Zamawiający może odstąpić 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, w ciągu 14 dni od dnia 
powzięcia informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji  
o zaistnieniu poniższych okoliczności:  
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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 Przedmiot Umowy niezgodnie z niniejszą umową oraz nie 
reaguje na dwukrotne pisemne zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące poprawek  
i zmian sposobu wykonania danych usług lub dostaw w wyznaczonym terminie,  

3) Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadające wymaganych 
uprawnień lub przez Wykonawcę nie posiadającego wymaganego doświadczenia,  

4) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę, 

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

4. 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. 

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, w części w toku realizacji umowy, 
wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez 
Zamawiającego w oświadczeniu, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na 
podstawie umowy, w zakresie już wykonanego Przedmiotu Umowy.  

6. W przypadku opisanym w ust. 1 -  4 umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 
wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 

7. Odstąpienie od  umowy lub jej  rozwiązanie wymaga zachowania formy pisemnej. 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu serwisowego  
konserwacji lub naprawy w wysokości 100,00 zł. 

2) w  przypadku opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub braków stwierdzonych  
w toku czynności odbioru prac realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy,  
w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 11 ust. 3  
niniejszej umowy w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej do dnia 
odstąpienia lub rozwiązania wartości brutto, określonej w § 8 ust. 1. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości brutto, o której mowa w § 8 ust. 
1.  

4. Kary umowne określone w ust. 1 naliczane są niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, na co ten wyraża zgodę.  

6. 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. 

 



 
Wzór umowy  – „Przeglądy serwisowe, konserwacja oraz usuwanie awarii central wentylacyjnych Swegon oraz agregatów 
skraplających Alpicair i Emicon  zainstalowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2.”                              
                                                                                                 Strona 6 

 

§ 11 
 

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.  

3.  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. 

4.  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. 

 
 

§ 12 
 
1. Wszelkie zmiany 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. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron*./Umowę podpisano elektronicznie*. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1. 

*niepotrzebne skreślić 

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