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Znak sprawy: ZP-261- 7/23                                                                                         Załącznik nr 2  
                                                                                                                      (do Zaproszenia do złożenia oferty)  

 
 

UMOWA NR ZP - 262-7/23 
„Świadczenie usług w zakresie parkowania pojazdów, przechowywania części 

zamiennych do pojazdów oraz przechowywania innych przedmiotów stanowiących 
dowód rzeczowy lub depozyt sądowy w postępowaniach sądowych prowadzonych przez 

Sąd Rejonowy 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-261-7/23),  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. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie parkowania 

pojazdów, przechowywania części zamiennych do pojazdów oraz przechowywania 
innych przedmiotów stanowiących dowód rzeczowy lub depozyt sądowy w 
postępowaniach sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim – 
„Przedmiot Umowy”. 

2. Przez parkowanie rozumie się przechowywanie Przedmiotu Umowy, bez względu na 
stan techniczny, na ogrodzonym i oświetlonym parkingu Wykonawcy, dozorowanym 
przez 24 godziny także w niedziele i święta do czasu, gdy pozostawał on będzie  
w dyspozycji Zamawiającego. 

3. Przez przechowywanie rozumie się składowanie i odpowiednie zabezpieczenie 
przedmiotu przechowania  w pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przekazane mu do przechowania dowody 
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rzeczowe we własnym zakresie i na własny koszt od wszelkiego ryzyka, a  
w szczególności od kradzieży  i uszkodzenia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie szkody powstałe od dnia ich protokolarnego przyjęcia.   

5. Wykonawca nie może przekazać realizacji Przedmiotu Umowy osobie trzeciej oraz nie 
może wykonywać przedmiotowej usługi na innym, aniżeli wskazanym przez siebie 
parkingu. 

6. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi 
polegające na przechowywaniu pojazdów oraz innych dowodów rzeczowych na 
parkingu (parkingach) dozorowanych.  

7. Miejscem świadczenia usługi jest parking, na którym Wykonawca będzie umieszczał 
karoserie, pojazdy i części samochodowe, który znajduje się  
w: …………………………………………………………………………………………………….  

8. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia w/w usług zgodnie z aktualnym poziomem 
wiedzy w tym zakresie i z należytą starannością. 

 

§ 2 

 
Usługa stanowiąca Przedmiot Umowy świadczona będzie od dnia podpisania umowy nie 
wcześniej jednak niż od dnia 19 marca 2023 r. dnia do 18 marca 2026 r.   
 

§ 3 
 

1. Świadczenie Przedmiotu Umowy, będzie realizowane zgodnie z orzeczeniami Sądu 
Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.  

2. Zamawiający zastrzega, że liczba zleceń dokonywanych podczas obowiązywania umowy  
będzie uzależniona od liczby zabezpieczonych dowodów rzeczowych i celowości  
ich przechowywania.  Wykonawcy  nie przysługuje żadne  roszczenie z powodu  braku 
zleceń. 

3. Szczegółowe wymagania związane z realizacją Przedmiotu Umowy:  

1) parking zlokalizowany na terenie miasta Sokołów Podlaski lub okolic (do 30 km od 
granic administracyjnych Miasta Sokołów Podlaski). 

2) plac przeznaczony do przechowywania pojazdów o powierzchni utwardzonej (np. 
żwir, beton), 

3) plac musi być ogrodzony, oświetlony i dozorowany całodobowo, 

4) Wykonawca musi dysponować:  

a) powierzchnią zadaszoną, magazynową do przechowywania zespołów  
i podzespołów samochodowych oraz innego rodzaju dowodów rzeczowych 
zabezpieczonych do celów procesowych Zamawiającego, 

b)  specjalistycznym sprzętem do parkowania dowodów rzeczowych.    

4. Pojazdy samochodowe będą przechowywane na parkingu odkrytym Wykonawcy. 
Dowody rzeczowe inne niż pojazdy samochodowe będą przechowywane przez 
Wykonawcę w sposób odpowiedni do ich właściwości zapewniający im pełne 
bezpieczeństwo, w szczególności poprzez umieszczenie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zadaszonych, uniemożliwiających dostęp do nich nieupoważnionym osobom trzecim.  
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§ 4 
 
1. Strony ustalają, że przyjmowanie przedmiotu przechowania na parking odbywać się 

będzie protokolarnie, na podstawie orzeczenia wydanego przez Sąd Rejonowy  
w Sokołowie Podlaskim, a okres przechowywania nie jest z góry ustalony.  

2. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie przechowywania 
dowodów rzeczowych ponosi Wykonawca. Obejmuje to także odpowiedzialność za 
działania i zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu 
umowy, a także wszelkich osób, które miały dostęp do dowodów rzeczowych po ich 
protokolarnym przyjęciu przez Wykonawcę.  

 

§ 5 
 
1. Strony ustalają następujące stawki dobowe za przechowanie Przedmiotu Umowy: 

1) pojazdy do 3,5 t.     

✓ brutto ……………………..zł za dobę 

2) karoserie samochodowe.                                  

✓ brutto ……………………..zł  za dobę 

3) pojazdy powyżej 3,5 t.    

✓ brutto ……………………..zł za dobę 

4) pojazdy jednośladowe (rowery, motorowery, motocykle)  

✓ brutto ……………………..zł za dobę 

5) części (dla powierzchni zadaszonej) niezbędnej powierzchni za dobę: 

✓ brutto ……………………..zł za dobę 

2. Stawki określone w ust. 1 nie będą podlegały waloryzacji w czasie obowiązywania 
umowy z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Łączna szacunkowa wartość Przedmiotu Umowy wynosi:  
………………………………………………….. zł brutto (słownie brutto: ……………………) 

- zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy, i stanowi sumę wartości szacunkowej za przechowywanie Przedmiotu Umowy.  

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT  ceny jednostkowa brutto ulegną 
zmianie o wartość podatku VAT.  

5. Określone w ust. 3 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
umowy, w tym w szczególności ewentualne koszty zaliczek i/lub składek 
przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych).  

 

§ 6 
 

Wykonawca zobowiązuje się do transportu przechowywanych przedmiotów, stanowiących 
dowód rzeczowy z miejsca dotychczasowego przechowywania na parking Wykonawcy 
określony w § 1 ust. 7 niniejszej umowy. Koszty transportu będą każdorazowo ustalane 
 z Wykonawcą w drodze negocjacji.  
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§ 7 
 
1. Wykonawca oświadcza, że parking, o którym mowa § 1 ust 7 niniejszej umowy: 

1) spełnia wymogi opisane w niniejszej umowie, 

2) jest należycie zabezpieczony i dozorowany, a osoby postronne nie mają do niego 
dostępu, 

3) posiada stałą łączność telefoniczną pod numerem …………………….. 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się dbać o przedmiot  przechowania  z należytą starannością,  
w tym także o pojazdy uszkodzone, zabezpieczając je odpowiednio przed wpływem 
czynników atmosferycznych. 

3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym, w tym do  
podpisania Protokołów przekazania dowodów rzeczowych (zdawczo – odbiorczych)  
będzie:…………………………, tel; ……………………………………………………………,  
e-mail: ………………………………………………………………………………………………..  

4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą, w tym do  
podpisania Protokołów przekazania dowodów rzeczowych (zdawczo – odbiorczych) 
będzie:…………………………, tel; ……………………………………………………………,  
e-mail: ………………………………………………………………………………………………..  

5. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 ,  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.  

 

§ 8 
 
1. Podstawą przyjęcia przedmiotu do przechowania na parkingu Wykonawcy będzie 

Protokół przekazania dowodów rzeczowych (protokół zdawczo – odbiorczy).  

2. Protokół przekazania zostanie podpisany przez osoby upoważnione ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Wydanie przedmiotu przechowania może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego  
orzeczenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim osobie wskazanej 
 w zezwoleniu, po sprawdzeniu tożsamości tej osoby. Podczas wydania przedmiotu 
przechowania zostanie sporządzony Protokół przekazania dowodów rzeczowych 
(zdawczo – odbiorczy), podpisany przez przyjmującego, wskazanego w postanowieniu 
oraz przez Wykonawcę. 

4. Koszty przechowywania Przedmiotu Umowy, w przypadku nieodebrania  
go w wyznaczonym terminie przez wskazany podmiot, ponosi ten podmiot. 

§ 9 
 
1. O wszelkich zmianach dysponenta przedmiotu przechowania Sąd Rejonowy w Sokołowie 

Podlaskim, bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę, w szczególności o wydaniu 
zezwolenia na wydanie przechowywanego przedmiotu. 

2. W przypadku nieodebrania w wyznaczonym terminie, przedmiotu przechowania  
przez upoważniony podmiot, Wykonawca poinformuje pisemnie o zaistniałym fakcie Sąd 
Rejonowy w Sokołowie Podlaskim.  



Wzór umowy – „Świadczenie usług w zakresie przechowywania pojazdów, części zamiennych do pojazdów lub innych 
przedmiotów, stanowiących dowód rzeczowy lub depozyt w postępowaniach sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w 
Sokołowie Podlaskim”.                                                                                                                                                   Strona 5  

 

3. Zamawiający ponosi koszty przechowywania Przedmiotu Umowy do dnia 
uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu przechowywanego przedmiotu. Z chwilą 
uprawomocnienia się w/w postanowienia obowiązek ten przejmuje osoba uprawniona 
do odbioru. 

4. Jeżeli przechowywanie Przedmiotu Umowy będzie nieuzasadnione, to koszt jego 
przechowywania będzie obciążał tę stronę umowy, która nie dopełniła czynności 
wynikających z postanowień niniejszej umowy. 

 
§ 10 

 
1. W okresie pozostawania przedmiotu przechowania na parkingu, dostęp do niego mogą 

mieć tylko pracownicy Wykonawcy, zatrudnieni na parkingu oraz inne osoby posiadające 
upoważnienie Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. 

2. Do oględzin Przedmiotu Umowy lub innych czynności może być  dopuszczona osoba  
wykonująca czynności służbowe w szczególności:   

1) biegły sądowy,  

2) sędzia,  

3) prokurator,  

4) funkcjonariusz Policji, 

5) inna osoba posiadająca upoważnienie Sądu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji ewidencjonującej fakt 
przyjęcia oraz wydania przedmiotu przechowania, jak również odzwierciedlającej ruch 
osobowy, odbywający się w części parkingu wydzielonej dla Sądu w szczególności rejestr 
osób, które miały dostęp do zabezpieczonego przedmiotu przechowania, w którym 
odnotuje się personalia osoby, datę i godzinę jego udostępnienia oraz wszystkie 
czynności wykonane przy przechowywanym przedmiocie. 

4. Wykonawca obowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dowody rzeczowe, w celu 
wykonania czynności procesowych, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, który jest 
dysponentem zabezpieczonych dowodów rzeczowych, w terminie wyznaczonym przez 
Strony.  

5. Wykonawcy nie wolno używać przekazanych mu rzeczy bez zgody Zamawiającego, 
chyba, że jest to konieczne do jej zachowania w stanie niepogorszonym. 

6.  Jeżeli Wykonawca, bez zgody Zamawiającego i bez koniecznej potrzeby używa rzeczy, 
albo zmienia miejsce lub sposób jej przechowywania jest on odpowiedzialny także za 
przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy.  

 
§ 11 

 
1. Z tytułu świadczonych usług, Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie  

określone w oparciu o rzeczywistą liczbę wykonanych usług, obliczone na podstawie  
faktycznego okresu przechowywania (parkowania) przekazanych przedmiotów. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury za przechowywanie Przedmiotu Umowy od dnia 
przyjęcia do dnia uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu przechowywanego 
przedmiotu, wydanego przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim.  

3. Faktury będą wystawiane na koniec każdego miesiąca na: Sąd Okręgowy  
w Siedlcach, 08-100 Siedlce, ul. Sądowa 2, NIP 821- 20 75- 194. 
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4. Zapłata za świadczoną usługę następowała będzie każdorazowo na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury oddzielnie dla każdego przekazanego  
do przechowania przedmiotu, ze wskazaniem sygnatury akt sprawy.  

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

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 12 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy oraz ewentualne 

szkody powstałe w przechowywanym przedmiocie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą  
na przechowywaniu (parkowaniu) oraz transportowaniu przekazanych przedmiotów, 
zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej od 
wszelkich ryzyk mogących skutkować uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą przyjętego do 
przechowania  lub transportu przedmiotu na kwotę co najmniej 50 000,00 zł.  

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłożył kserokopię dokumentu 
ubezpieczeniowego. 

4. Jeżeli termin obowiązywania dokumentu ubezpieczeniowego jest krótszy niż termin 
obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek przed upływem terminu ważności 
dokumentu ubezpieczeniowego przedłożyć Zamawiającemu kserokopię nowego 
dokumentu.   

5. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodów rzeczowych, Wykonawca pokryje  
w pełnej wysokości powstałą szkodę. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie przedmiotu 
przechowania wskutek upływu czasu i wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych. 

§ 13 

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 uzyskania informacji  
o zaistnieniu poniższych okoliczności:  

1) Wykonawca utracił wymagane uprawnienia potrzebne do wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy, 
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2) Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy, przerwał lub zaniechał 
jego realizację gdy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje to należytego wykonania  
Przedmiotu Umowy, 

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

4) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę, 

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

3. Jeżeli opóźnienie w usunięciu uchybień wynikających z nienależytego wykonania 
Przedmiotu 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. 

 
§ 14 

 
1. W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia wynikającego z przedłożonej faktury 
dotyczącej tej usługi. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% niezrealizowanej do dnia odstąpienia lub rozwiązania  
szacunkowej wartości brutto umowy określnej w § 5 ust. 3. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego  
w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa  
w § 15 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości szacunkowej brutto umowy 
określonej w § 5 ust. 3.  

5. Przewidziane w ust. 1 - 4  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.  

 
§ 15 

 
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 
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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.  

§ 16 
 

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 Wykonawcy – załącznik nr 1. 

5. Umowę sporządzono 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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