S Ą D R E J O N O W Y W S I E D L C A C H
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31A, tel. (25) 640 -08-03
NIP: 821-10-21-463
REGON: 000324949

Sygn. Sprawy: (ZW/30/2021)
Umowa SR-Siedlce
„Usługa transportowania oraz przechowywania dowodów rzeczowych
zabezpieczonych w toku spraw sądowych”
zawarta w dniu
listopada 2021 roku w Siedlcach, pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce,
posiadającym NIP: 821-10-21-463, REGON:000324949
reprezentowanym przez:
Agnieszkę Piekart - Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
posiadającym NIP: ……………………….
reprezentowanym przez:
………………………….. - ……………………..
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

REGON: ………………………..

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.
1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r., poz.
1129 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę transportowania oraz
przechowywania dowodów rzeczowych zabezpieczonych w toku spraw sądowych przez
Sąd Rejonowy w Siedlcach do celów procesowych (dalej „dowody rzeczowe”), na
znajdującym się w Siedlcach lub okolicach (do 10 km od siedziby Sądu Rejonowego w
Siedlcach) parkingu strzeżonym całą dobę przez Wykonawcę.
2. Dowodami rzeczowymi, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
a) pojazdy osobowe i ciężarowe o masie do 3,5 tony;
b) pojazdy osobowe i ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony;
c) pojazdy jednośladowe (motocykle, motorowery, rowery);
d) inne przedmioty zabezpieczone w toku postepowań sądowych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie przyjmował dowody rzeczowe i podejmował ich transport (rozumiany
dalej także jako holowanie), na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez
Zamawiającego, sporządzając każdorazowo „Protokół przyjęcia/przekazania” którego
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jeden egzemplarz, wraz z pokwitowaniem przyjęcia przez osobę upoważnioną ze strony
Zamawiającego, otrzyma Zamawiający.
4. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przekazane mu dowody rzeczowe, w
szczególności od kradzieży i uszkodzenia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
szkody powstałe od dnia ich protokolarnego przyjęcia, o którym mowa w ust. 3.
5. Transport i przechowywanie dowodów rzeczowych odbywać się będzie na warunkach
zapewniających ich pełne bezpieczeństwo i będzie dostosowane do rodzaju, wielkości i
innych właściwości tych rzeczy.
6. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu umowy:
1) parking zlokalizowany na terenie miasta Siedlce lub okolic (do 10 km od siedziby Sądu
Rejonowego w Siedlcach);
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 świadczenia usług holowania i parkowania Dowodów
rzeczowych, w tym w szczególności zapewniającym:
 możliwość transportowania motocykli oraz pojazdów osobowych i ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
 możliwość transportowania pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony;
7. Pojazdy samochodowe będą przechowywane na parkingu 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.
§2
Sposób wykonywania umowy
1. Umowa została zawarta na okres od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.
2. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi polegające
na transporcie pojazdów, innych dowodów rzeczowych, oraz ich przechowywaniu na
parkingu (parkingach) strzeżonych usytuowanych w:
a) dla pojazdów samochodowych: ……………………………………………
b) dla innych
Dowodów rzeczowych nie będących pojazdami samochodowymi:
………………………………………………………..
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i zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z
zawodowego prowadzenia działalności gospodarczej, przy użyciu sprzętu, którego stan
techniczny gwarantuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług.
3. W ramach przewozu (holowania) dowodów rzeczowych zabezpieczonych przez
Zamawiającego do celów procesowych, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) pozostawania w gotowości do przyjęcia i wykonania zlecenia na wskazany numer
telefoniczny w dni robocze, co najmniej w godz. od 8.00 do 16:00 oraz
przemieszczenia pojazdu (części/podzespołów) w każdym miejscu na terenie Polski
w czasie wskazanym w zleceniu,
2) posiadania w stałej dyspozycji dla potrzeb Zamawiającego wymaganej ilości
pojazdów holowniczych,
3) zapewnienia wewnętrznej łączność bezprzewodowej, umożliwiającej stały kontakt
z kierowcą pojazdu holującego podczas jazdy,
4) zapewnienia środków transportowych, urządzeń oraz sprzętu pomocniczego
przeznaczonych
do
przemieszczania
pojazdu
(części/podzespołów)
odpowiadających warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażania (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.), w
ilości niezbędnej do prawidłowego realizowania zamówienia,
5) wykonywania zleconych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) przemieszczania pojazdu w sposób nie mający wpływu na zmianę stanu licznika
przebiegu,
7) przemieszczania pojazdu (części podzespołów) w sposób nie naruszający w
jakimkolwiek zakresie ich wyglądu i stanu technicznego.
4. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte umową z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także zobowiązuje się zachować w
tajemnicy wszelkie informacje, o których dowiedział się w trakcie realizacji umowy.
5. Dostęp do pojazdów samochodowych, części i akcesoriów mechanicznych oraz innych
dowodów rzeczowych znajdujących się u Wykonawcy, mogą mieć wyłącznie wyznaczeni
pracownicy Zamawiającego lub osoby posiadające jego pisemne upoważnienie.
6. Wykonawca obowiązany jest posiadać, przez cały okres realizacji umowy, ważną (aktualną)
umowę ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia mienia
w transporcie, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
umowy na kwotę nie niższą niż 200 000 zł. Posiadanie w/w ubezpieczeń nie zdejmuje z
Wykonawcy odpowiedzialności za szkodę w zakresie, w jakim nie została ona pokryta przez
ubezpieczyciela.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji zabezpieczonych i wydanych
dowodów rzeczowych, a także w każdej chwili na żądanie upoważnionych pracowników
Zamawiającego, zobowiązuje się udostępnić im niezbędne informacje.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli realizacji przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę, na każdym jej etapie.
9. Wykonawca obowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dowody rzeczowe, w celu
wykonania czynności procesowych, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, który jest
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dysponentem zabezpieczonych dowodów rzeczowych 24 godzin od chwili otrzymania tego
żądania (e-mailem lub na piśmie).
10.
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w
sprawach związanych z realizacją umowy jest: Hanna Stefanowska tel. 25 640 -08-04 email: hanna.stefanowska@siedlce.sr.gov.pl
11.
Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w
sprawach związanych z realizacją umowy jest: …………………………, tel. …………………………….. email: ……………………………………………..
§3
Wynagrodzenie
1. Maksymalna wartość przedmiotu Umowy wynosi:
- brutto ……………….. zł (słownie: ………………………………….. zł)
- netto ………………… zł (słownie: ………………………………….. zł)
w tym z tytułu:
1) holowania/transportowania:
brutto
………………..
zł
(słownie:
………………………………….. zł), netto ………………… zł (słownie: …………………………….. zł)
2) przechowywania: brutto ……………….. zł (słownie: ………………………………….. zł), netto
………………… zł (słownie: …………………………….. zł)
2. Z tytułu świadczonych usług Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie
określone w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych usług, obliczone zgodnie z
załącznikiem nr 1 do Umowy – Formularz Ofertowy.
3. Należność za przechowywanie, transportowanie oraz za holowanie dowodów rzeczowych
płatna będzie na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Siedlcach o
przyznaniu wynagrodzenia, po złożeniu faktury przez Wykonawcę, wyszczególniającej
okresy przechowywania i transportu poszczególnych Dowodów rzeczowych, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
4. Na Zamawiającym ciąży obowiązek regulowania płatności za przechowywane,
transportowane i holowane Dowody rzeczowe za okres od dnia ich protokolarnego
przyjęcia przez Wykonawcę do momentu ich faktycznego wydania uprawnionemu
właścicielowi lub udokumentowanego przekazania dowodów rzeczowych do dyspozycji
innym organom wskazanym przez Sąd.
5. Na fakturze będą wyszczególniane dowody rzeczowe oddzielnie z podaniem sygnatury akt.
6. Faktury powinny obejmować należność za okresy kwartalne chyba, że okres
przechowywania jest krótszy.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 21 dni od dnia
uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu zapłaty.
8. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie faktury, faktur korygujących za
wykonanie usługi w formie elektronicznej, przy zachowaniu autentyczności pochodzenia,
integralności treści i czytelności faktury zgodnie z art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), jako załącznika w
formacie PDF przesyłanego na adres Biura Obsługi Interesanta: boi@siedlce.sr.gov.pl
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9. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§4
Możliwość odstąpienia od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności, w przypadku gdy wystąpią istotne
zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający
może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
dowiedzenia się o okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku
odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za
usługi zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca:
a) nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał jej realizacji z przyczyn leżących po
jego stronie,
b) Wykonawca dwukrotnie nie zrealizuje zlecenia ze swojej winy (np. w przypadku
niewywiązania się z obowiązku przemieszczenia pojazdu (części/podzespołów).
c) Wykonawca wyrządził lub naraził Zamawiającego na szkodę,
d) w przypadku stwierdzenia braku posiadania przez niego umowy ubezpieczenia, o
której mowa w § 2 ust. 6 umowy.
§5
Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy
1. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie
załadunku, transportowania i przechowywania dowodów rzeczowych. Odpowiedzialność
Wykonawcy obejmuje także skutki działania i zaniechania osób, którymi Wykonawca
posługuje się przy wykonywaniu umowy, a także osób, które miały dostęp do Dowodów
rzeczowych po ich protokolarnym przyjęciu przez Wykonawcę.
2. Wykonawcy nie wolno używać przekazanych mu rzeczy bez zgody Zamawiającego, chyba,
że jest to konieczne do jej zachowania w stanie niepogorszonym. 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.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód poniesionych przez
Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałych w czasie wykonywania umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w tym wynikłych z wadliwego wykonania umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i
wysokości:
a) w przypadku, gdy którakolwiek ze stron rozwiąże Umowę lub odstąpi od niej z
powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z powodu
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
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umownych, a także w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego w sytuacji określonej w § 4 ust. 2 - w wysokości 10 % wartości umowy
brutto określonej w § 3 ust.1;
b) w przypadku opóźnienia w przemieszczaniu (części/podzespołów) – 50,00 zł.(słownie:
pięćdziesiąt 00/100 złotych) za każdy dzień roboczy opóźnienia;
c) w przypadku opóźnienia w przemieszczaniu pojazdu – 100,00 zł. (słownie: sto 00/100
złotych) za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia;
d) w przypadku odmowy wykonania danej usługi w terminie – 500,00 zł. (słownie: pięćset
00/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia nie więcej niż 2500,00
zł;
e) w przypadku innego nienależytego wykonania usługi - w wysokości 100,00 zł- za każdy
stwierdzony przypadek.
5. Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia, które Zamawiający obowiązany jest
zapłacić w razie należytego wykonania umowy.
6. Kary umowne określone w umowie podlegają kumulacji, w szczególności Zamawiający ma
prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 4 lit. a) niezależnie od
uprawnienia do naliczenia innych kar wskazanych w ustępie 4.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8. W przypadku odmowy wykonania danej usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci
wykonanie usługi innemu podmiotowi, a kosztami obciąży Wykonawcę (umowne
wykonanie zastępcze).
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz
wynagrodzenia z tytułu wykonania zastępczego z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
§6
Klauzula poufności
1.

Wykonawca zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności zawartych w
zleceniach przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji, o których mowa w ust. 1
wyłącznie w celu i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania Umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji, o których mowa w ust. 1 przed
ich ujawnieniem, rozpowszechnianiem, przekazaniem osobom trzecim lub
wykorzystaniem do innych, niezgodnych z Umową celów.

4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich i wobec Zamawiającego za
szkody powstałe w związku z nienależytą realizacją obowiązków dotyczących zapewnienia
właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji lub ujawnienia informacji poufnych.

5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji, o których
mowa w ust. 1, przez swoich pracowników i podwykonawców uczestniczących w realizacji
Umowy.
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1.
2.
3.
4.
5.

§7
Postanowienia końcowe
Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Radzyniu
Podlaskim.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko za zgodą obu Stron na piśmie pod
rygorem nieważności.
Integralną częścią umowy jest załączony do niej Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia
………………………r.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Wykonawca:

Zamawiający:
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