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Znak sprawy: ZP-261-47/22                                                                                         Załącznik nr 3 
                                                                                                           (do Zaproszenia do złożenia oferty) 

 

 

UMOWA NR ZP-262-47/22 
„Wykonywanie zadań służby BHP w Sądzie Okręgowym w Siedlcach 

 i w Sądzie Rejonowym 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-261-47/22),  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 ze zm.),  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zadań służby BHP 
w Sądzie Okręgowym w Siedlcach oraz w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim – 
„Przedmiot Umowy”. 

2. Szczegółowe określenie Przedmiotu Umowy określone zostało w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy tj. Opis przedmiotu zamówienia, 

3. W imieniu Wykonawcy zadania służby BHP wykonywać będzie* 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko oraz tytuł) 

 

*niepotrzebne skreślić (ust. 3 należy uzupełnić w przypadku gdy wykonującym 
zadania służby BHP będzie pracownik Wykonawcy, a nie Wykonawca osobiście).  
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 
określonych czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi, o której mowa w § 1 przez okres 
6 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 
01 stycznia 2023 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zadań służby BHP, w obu jednostkach 
sądownictwa, stosownie do potrzeb Zamawiającego na jego mailowe lub telefoniczne 
wezwanie jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w każdej z jednostek w godzinach 
urzędowania sądów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzania swojej obecności 
poprzez złożenie podpisu na liście obecności dostępnej na stanowiskach ochrony w obu 
jednostkach sądownictwa. Zamawiający prześle Wykonawcy listy obecności do drugiego 
dnia każdego miesiąca celem załączenia ich do faktur.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz wiedzą 
techniczną, w granicach wyznaczonych przez Kodeks cywilny i zobowiązany jest do 
podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 
Zamawiającego.  

5. Na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający udostępni służbie BHP 
informacje mogące wywierać wpływ na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia 
pracowników, w szczególności dotyczące: stanu środowiska pracy (w tym wyników 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy) oraz 
zastosowanych dotychczas środków, w tym technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających zagrożeniom zdrowia lub życia pracowników w odniesieniu do zakładu 
pracy i poszczególnych stanowisk.   

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby które realizować  będą zamówienie posiadają minimum 
3 letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań służby BHP oraz posiadają aktualne 
kwalifikacje/uprawnienia do wykonywania zadań służby BHP. 

2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu 
kserokopie dokumentów osób, które realizować będą zamówienie uprawniające do 
pełnienia przez nich  służby BHP w szczególności dokumenty potwierdzające posiadane 
wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy albo dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 4 

1. Ustala się, że Wykonawca za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy określonego 
w § 1 otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: 

1) Sąd Okręgowy w Siedlcach ………………………… (słownie: ………………….…) 
miesięcznie,  
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2) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim ………………(słownie: …………………) 
miesięcznie. 

2. Łączna wartość zamówienia wynosi ………………………. brutto (słownie: …………….…). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegało waloryzacji.  

§ 5 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 1 będzie płatne w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz z załączonymi listami obecności.  

2. Faktury należy wystawić oddzielnie za: 

1) Wykonywanie zadań służby BHP w Sądzie Okręgowym w Siedlcach,  

2) Wykonywanie zadań służby BHP w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim. 

3. Potwierdzeniem wykonania usługi w danym miesiącu będzie lista obecności uzupełniana 
o podpis Wykonawcy przy każdej jego wizycie w danej jednostce sądownictwa, którą 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w postaci skanu na adres e-mail wskazany 
w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,  do drugiego dnia każdego miesiąca.  

4. Błędnie wystawiona faktura lub brak listy obecności, będą skutkowały wstrzymaniem się 
Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury będzie 
liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
z wymaganą listą obecności. 

5. Za termin zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego. 

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

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

8. 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.  

9. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 6 

1. Ze strony Zamawiającego osobami wyznaczonymi do kontaktowania się z Wykonawcą  
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnionymi do potwierdzania 
i przesyłania list obecności, o których mowa w § 2 ust. 3 są:  

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

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 umowy oraz upoważnioną do składania podpisu na 
listach obecności, o których mowa w  § 4 ust. 1 umowy jest: ………………………..… 
tel.: …………………………………e-mail: ………………………………………………………... 
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3. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zostanie  
poinformowany e-mailem (skan) lub w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie,  
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.  

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 tj. zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę 
do wykonywania zadań służby BHP w obu jednostkach sądownictwa, wymaga zmiany 
umowy w formie aneksu do umowy.  

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

§ 7 

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

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. 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne: 

1) w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
- w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 2,  

2) w przypadku nie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  
w związku z lub podczas wykonywania niniejszej umowy w wysokości: 500,00 zł za 
każdy przypadek, 

3) maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości brutto umowy, o której 
mowa w § 4 ust. 2. 

4)  Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku 
poniesienia szkody przenoszącej wysokość kar umownych. 

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

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić  od umowy w przypadku: 

1)  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonywania 
Przedmiotu Umowy lub jego części w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym 
wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części w ustalonym terminie;  

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić z powodu rażącego 
niedotrzymywania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach 
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przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 r., 
poz. 1360 ze zm.). 

3. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 

4. W przypadkach opisanych powyżej, Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie 
wynagrodzenie częściowe liczone proporcjonalne do stanu realizacji na dzień odstąpienia.  

§ 11 

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

5.  Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2) Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia …………. – załącznik nr 2 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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