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Znak sprawy: ZP-261-3/23                                                                                          Załącznik nr 3 
                                                                                                                     (do Zaproszenia do złożenia oferty) 

 
UMOWA NR ZP-262-3/23 

„Wykonywanie i sukcesywna dostawa pieczątek dla potrzeb Sądu 
 Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego  

w Sokołowie Podlaskim”. 

/wzór/ 
 

zawarta w dniu                   2023 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-261-3/23),  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 przyjmuje do realizacji wykonywanie i sukcesywną 

dostawę pieczątek dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego  
w Sokołowie Podlaskim – „Przedmiot Umowy”. 

2.  Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy został określony w załącznikach nr 1 i nr 2 do 
niniejszej umowy. 

3. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub  
do wykorzystania maksymalnej kwoty umowy, o której mowa w § 5 ust 1 .  

4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i dostarczenia pieczątek zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w złożonych zamówieniach, o których 
mowa w § 2 ust. 1 w rozmiarze i po cenach wskazanych w Formularzu ofertowym  
Wykonawcy  stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

5. Wykonawca zapewnia i ponosi koszty: 

1) transportu związane z dostarczeniem i wniesieniem Przedmiotu Umowy, 
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2) opakowania i zabezpieczenia Przedmiotu Umowy w czasie transportu oraz 
odpowiedniego jego ubezpieczenia. 

6. Za wszelkie szkody i uszkodzenia dostarczonego Przedmiotu Umowy, powstałe do czasu 
jego przekazania Zamawiającemu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

§ 2 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie na podstawie bieżących potrzeb 
Zamawiającego, na podstawie przekazywanych zamówień częściowych,  
w których sprecyzowany zostanie rodzaj, treść i ilość zamawianego asortymentu dla 
poszczególnych jednostek.  

2. Dostawy stanowiące Przedmiot Umowy będą realizowane na podstawie zamówień 
częściowych, wysyłanych drogą elektroniczną (e-mailem) przez osoby upoważnione  
z poszczególnych jednostek na dane kontaktowe Wykonawcy. Zgłoszenia dotyczące 
zamówień będą przyjmowane przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt. Pierwszym dniem do realizacji jest dzień 
otrzymania zamówienia, jeśli zostało ono przesłane do godz. 11:00. Jeśli zostało przesłane 
po godz. 11:00, pierwszym dniem do realizacji jest dzień kolejny. 

3. Dostawa Przedmiotu Umowy będzie następowała oddzielnie do siedziby Sądu 
Okręgowego w Siedlcach ul. Sądowa 2; 08-100 Siedlce oraz do siedziby Sądu Rejonowego 
w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. Bosco 3; 08-300 Sokołów Podlaski, w terminie 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania zamówienia,  w dniach urzędowania sądu, w godzinach 
od 7:30 do 15:30 (Sąd Okręgowy w Siedlcach) oraz w godzinach od 08:00 do 16:00 (Sąd 
Rejonowy w Sokołowie Podlaskim). Termin określony w zdaniu poprzedzającym może 
zostać przedłużony jedynie w szczególnych okolicznościach za uprzednią zgodą 
Zamawiającego. 

4. Za datę wykonania dostawy częściowej uznaje się datę podpisania przez osoby do tego 
upoważnione wskazane w umowie Protokołu odbioru. Podpisany Protokół odbioru jest 
warunkiem do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

5. Zamawiający będzie zgłaszał ewentualne reklamacje dotyczące braków ilościowych  
i jakościowych (wady jawne) w terminie do 3 dni roboczych od daty odebrania dostawy. 
Towar niezgodny z zamówieniem Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i wymienić 
na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia (e-mailem). Wszelkie 
koszty odebrania i wymiany Przedmiotu Umowy ponosi w całości Wykonawca. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sztuk danego rodzaju pieczątek 
(zwiększenie, zmniejszenie), na rzecz innego rodzaju asortymentu w ramach Przedmiotu 
Umowy określonego w załączniku nr 2 do umowy i po cenach w nim określonych. 
Zmiana taka może nastąpić na wniosek Zamawiającego z uwagi na jego potrzeby 
związane z bieżącą działalnością. Zwiększenie ilości pieczątek nie przekroczy 
maksymalnej wartości umowy określonej w § 5 ust. 1. 

  

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca wykonując niniejszą umowę ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
powstałe w wyniku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy. 
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3. Wykonawca zapewni pełne bezpieczeństwo i gwarancje zachowania tajemnicy 
dotyczących przekazywanych wzorów pieczątek i danych technicznych wykonywanych 
zleceń.  

4. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego szkody związanej z niedochowaniem 
przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w niniejszym paragrafie Wykonawca jest 
zobowiązany do jej naprawienia, w tym zapłaty właściwej kwoty pokrywającej szkodę,  
w terminie 14 dni od dnia wezwania.  

5. Zamawiający może potrącić równowartość szkody o której mowa w ust. 4  
z wynagrodzenia  Wykonawcy określonego w § 5 ust 1 umowy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

§ 4 

1. Wykonawca udziela na dostarczony Przedmiot Umowy gwarancji i rękojmi, których 
bieg rozpocznie się od daty dostarczenia Przedmiotu Umowy i podpisania przez Strony 
Protokołu odbioru. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu 
odbioru.  

2. Zamawiający zobowiązany jest w okresie gwarancji i rękojmi do zgłaszania ewentualnych 
reklamacji dotyczących braków ilościowych lub otrzymana towaru niezgodnego  
z zamówieniem w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania dostawy. 

3. Zamawiający ma prawo do zgłaszania w okresie gwarancji i rękojmi reklamacji 
dotyczących ukrytych wad jakościowych asortymentu, oraz błędów literowych, 
ortograficznych lub gramatycznych, w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich 
ujawnienia. 

4. Wykonawca w przypadku uwzględniania reklamacji Zamawiającego w okresie gwarancji  
i rękojmi, zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych w związku z tym 
czynności niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia. Z tytułu dostawy Przedmiotu Umowy w ramach reklamacji Zamawiający nie 
ponosi dodatkowych kosztów poza wynagrodzeniem określonym zgodnie z § 5 ust. 1. 

5. Jeżeli Wykonawca uchyla się od wymiany towaru lub ponownie dostarczył towar 
wadliwy, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i odmówić 
zapłaty wynagrodzenia za wadliwy towar. 

§ 5 

1. Maksymalna szacunkowa wartość umowy wynosi: ………………. zł brutto 
(słownie:…………………..…………….00/100)  w tym: 

1) wykonanie Przedmiotu Umowy dla jednostki Sądu Okręgowego w Siedlcach, 
 ul. Sądowa 2: ……………………………………. zł brutto, 

2) wykonanie Przedmiotu Umowy dla jednostki Sądu Rejonowego w Sokołowie 
Podlaskim, ul. Ks. Bosco 3: …………………….. zł brutto. 

2.  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości faktycznie wykonanego 
asortymentu w ramach Przedmiotu Umowy oraz cen jednostkowych brutto określonych 
w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty związane  
z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności ewentualne koszty zaliczek i/lub 
składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). 
Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie będą stanowiły podstawy 
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  
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4. Określone w Formularzu Ofertowym ceny nie podlegają waloryzacji w okresie trwania 
umowy. 

5. Podane w załączniku nr 2 do umowy ilości są szacunkowe. Zamawiający nie jest 
zobowiązany do zamówienia i odbioru całości szacowanej liczby sztuk asortymentu 
objętego Przedmiotem Umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
prawo do wnoszenia roszczeń finansowych. 

6. Strony postanawiają, iż wartość Przedmiotu Umowy może nie osiągnąć kwoty, o której 
mowa w ust. 1. W związku z tym Wykonawca nie będzie rościł w stosunku do 
Zamawiającego  żadnych roszczeń z tego tytułu.   

7. Podane przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym ceny jednostkowe brutto zawierają 
należny podatek VAT aktualny na dzień powstania obowiązku podatkowego.  
W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy kwotę wynikającą  ze zmiany tego podatku.  

8. Zapłata za Przedmiot Umowy następować będzie w formie przelewów,  po wykonaniu 
całych dostaw częściowych,  w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionych pod względem rzeczowym i rachunkowym faktur wraz   
z załączonymi do nich, podpisanymi przez Strony Protokołami odbioru.  

9. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

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

11. Faktury należy wystawiać na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, 08-100 Siedlce, ul. Sądowa 2, 
NIP: 821-20-75-194. Faktury wystawiane będą oddzielnie z podziałem na Sąd Okręgowy 
w Siedlcach oraz Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim. 

12. 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.  

13. Strony akceptują również wystawianie i dostarczanie faktur w formie elektronicznej,  
przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści  
i czytelności faktur zgodnie z art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) - zgodnie z oświadczeniem stanowiącym 
załącznik nr 3 do umowy.  

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  
i wysokości: 

1) za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia w dostawie Przedmiotu Umowy - w wysokości 
2 % wynagrodzenia brutto za towar objęty zamówieniem częściowym, 

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, braków ilościowych   
i jakościowych Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w  § 2 ust. 5 
i w § 4 ust. 4  umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto za towar podlegający 
wymianie lub uzupełnieniu.  

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanego do dnia odstąpienia od 
umowy wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.  
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4) za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej 
umowy - w wysokości 300,00 zł. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości umowy brutto  określonej w § 5 
ust. 1. 

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

 
§ 7 

 
1. Przewidziane w § 6 niniejszej umowy kary umowne nie wyłączają możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

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. 

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie przeniesie na osoby 
trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z niniejszej umowy, jak również 
nie obciąży wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej. 

 

§ 8 
 

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

2. Ze strony Zamawiającego osobami wyznaczonymi do kontaktowania się z Wykonawcą  
w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz upoważnionymi do 
podpisywania Protokołów, o których mowa w niniejszej umowie są: 

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

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

3. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym  
w sprawach zawiązanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz upoważnioną do 
podpisywania Protokołów,  o których mowa w niniejszej umowie  jest ………….. tel. 
………….., e-mail: …………………………………………………………………………………. 

4. W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 2 i 3,  Zamawiający i Wykonawca 
powiadomią o tym fakcie drugą Stronę w formie elektronicznej (skan) lub w formie 
pisemnej.  Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym  nie stanowi zmiany 
umowy.  

§ 9 
 

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.  
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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 nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, 

2) Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy, przerwał lub zaniechał 
jego realizację gdy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje to dotrzymania 
umownego terminu wykonania zamówienia, 

3) Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z niniejszą umową oraz nie reaguje na 
dwukrotne pisemne zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian 
sposobu wykonania dostaw w wyznaczonym terminie,  

4) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę. 

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

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

§ 10 
 

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 stanowią:  Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, Formularz 
Ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2, Oświadczenie o wyrażenie zgody na przesyłanie faktur 
pdf drogą elektroniczną – załącznik nr 3.  

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) 



 

 

Znak sprawy: ZP-261-3/23                                                                     Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY  

NA PRZESYŁANIE FAKTUR PDF DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Dane Nabywcy faktur: 

Nazwa: Sąd Okręgowy w Siedlcach  

Adres: ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce  

NIP: 821-20-75-194 

Wystawca faktur: 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

§ 1 

Nabywca i Wystawca faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz duplikatów faktur 
korygujących oświadczają, że faktury wystawione zgodnie z niniejszym  Oświadczeniem 
Nabywcy będą traktowane jako faktury wystawione w formie papierowej, a ich przesyłka 
między Nabywcą i Wystawcą może odbywać się za pomocą plików w formacie PDF 
(Portable Document Formal) – zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931). 

 

§ 2 

1. W przypadku, gdy Wystawca przesłał fakturę, o której mowa w § 1 niniejszego  
Oświadczenia Nabywcy w formacie PDF, Nabywca zobowiązuje się niezwłocznie do 
każdorazowego wydruku otrzymanej od Wystawcy faktury, w ilości jednego egzemplarza. 
Wydruk ten będzie traktowany przez strony Oświadczenia Nabywcy, jako pierwszy 
egzemplarz tej faktury.  

2. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje 
brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktur, o których mowa powyżej 
(§ 1) w formie papierowej. 

3. Wystawca zobowiązuje się wystawić drugi egzemplarz (na własne potrzeby) dla każdej 
faktury przesyłanej Nabywcy w formie papierowej, tym samym traktować go jako kopię 
faktury sprzedaży. 

 



 

 

§ 3 

1. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail: 
…………………………………………………… oraz osobą odpowiedzialną za koordynację 
obsługi procesu faktur przekazywanych drogą elektroniczną będzie: 
……………………………………………. 

2. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury, oraz z którego 
wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie e-mail: 
ewelina.szklarz@siedlce.so.gov.pl oraz osobą odpowiedzialną za koordynację obsługi 
procesu faktur przekazywanych drogą elektroniczną będzie: Pani Ewelina Szklarz – 
zastępca głównego księgowego. 

3. Nabywca zobowiązany jest odebrać fakturę, a w przypadku odebrania faktury korygującej 
przesłać w ciągu 1 dnia od daty jej otrzymania, potwierdzenie otrzymania na adres e-mail 
wskazany w § 3 ust. 1.  

Potwierdzenie może być wysłane w formie: 

-  automatycznej odpowiedzi albo  

- niezależnego maila wysłanego do Wystawcy z użyciem adresów e-mail wskazanych 
powyżej. 

4. Strony zobowiązują się co najmniej na 3 dni przed zmianą danych określonych w § 3 ust. 1 
i 2 niniejszego Oświadczenia Nabywcy poinformować o tym drugą stronę drogą 
elektroniczną. 

§ 4 

Nabywca i Wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie 
papierowej i pamięci elektronicznej (w tym wiadomości e-mail) do upływu terminu 
przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z powyższych faktur. 

 

§ 5 

1. W razie cofnięcia przez Nabywcę zgody, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego  
Oświadczenia Nabywcy, Wystawca traci prawo do wystawiania faktur w formacie PDF  
i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu,  
w którym otrzymał zawiadomienie od Nabywcy o cofnięciu zgody.  

2. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 

 

NABYWCA                                                                                                 WYSTAWCA 

 

…………………………….                                                                              ………………………. 
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