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  Zał. nr 3 do Zaproszenia 

                  A.261-53/2021 

 

Umowa nr …./2021 - wzór 
 

zawarta dnia…………  2021 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Węgrowie ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, 

NIP 824-10-20-037 reprezentowanym przez:  

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

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

firmą  

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

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, do którego na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129) nie stosuje się przepisów tej ustawy, Strony zawarły umowę o następującej 

treści: 

 
§ 1. Przedmiot umowy 

1. Celem zawarcia umowy jest zapewnienie bezpieczeństwa zawodowym kuratorom 

sądowym podczas wykonywania przez nich czynności służbowych w związku  

z zagrożeniem ich zdrowia lub życia poprzez podjęcie przez Wykonawcę interwencji 

polegającej na powiadomieniu odpowiednich służb w razie nadania z urządzenia GPS 

sygnału alarmowego do Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie 

zdalnego monitoringu elektronicznego („usługi”) mającego na celu poprawę 

bezpieczeństwa pracy zawodowych kuratorów sądowych zatrudnionych na terenie 

obejmującym obszar właściwości Sądu Rejonowego w Węgrowie. 

3. Świadczenie usług poprzedzi ich wdrożenie przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wysokiej jakości z zachowaniem 

szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

2) odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i zaplecze techniczne, 

niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przewidzianych umową. 

 

§ 2.Wdrożenie usługi 

1. W celu wdrożenia usług Wykonawca zobowiązuje się: 

1) oddać Zamawiającemu do używania na czas trwania usługi 9 szt. nowych 

zdalnie działających urządzeń GPS; 

2) przeprowadzić grupowe szkolenia wszystkich kuratorów sądowych 

Zamawiającego w siedzibie Sądu Rejonowego w Węgrowie; 
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3) umożliwić każdemu kuratorowi sądowemu, który otrzyma urządzenie GPS 

wykonanie jednego testowego połączenia alarmowego;  

2. Urządzenia GPS spełniać będą parametry techniczne i funkcjonalne określone  

w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Liczba oddanych do używania Zamawiającemu urządzeń GPS może się zmieniać  

w okresie trwania umowy w granicach 1 szt. 

4. Urządzenia GPS zostaną przyporządkowane imiennie kuratorom sądowym w celu 

zapewnienia możliwości ich zdalnej identyfikacji. 

5. Z czynności związanych z wdrożeniem usługi zostanie podpisany protokół odbioru. 

 

§ 3.Świadczenie usług 

1. Usługi świadczone będą całodobowo 7 dni w tygodniu. 

2. Usługa zapewnia możliwość lokalizacji sprawnego i aktywnego urządzenia GPS 

powierzonego kuratorowi sądowemu z dokładnością do 5 m. 

3. Przyjęcie przez Wykonawcę powiadomienia alarmowego od kuratora sądowego 

następować będzie w momencie wciśnięcia przycisku alarmowego na urządzeniu GPS. 

4. Po przyjęciu powiadomienia alarmowego Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) nawiązania, łączności głosowej z urządzeniem GPS i zlokalizowania kuratora 

sądowego, który wysłał sygnał alarmowy w czasie opisanym w załączniku nr 2 

do umowy, 

2) weryfikację powiadomienia alarmowego poprzez próbę nawiązania kontaktu 

telefonicznego z kuratorem sądowym, który wysłał sygnał alarmowy. 

Odwołanie powiadomienia alarmowego w rozmowie telefonicznej następuje 

wyłącznie po podaniu hasła w oparciu o unikalną próbkę głosową, 

3) podjęcie w czasie nie dłuższym niż 20 (dwadzieścia) minut od przyjęcia 

powiadomienia interwencji obejmującej powiadomienie właściwych służb  

w szczególności policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i udzielenie 

im informacji umożliwiających udzielenie pomocy poprzez wskazanie 

dokładnego adresu i lokalizacji kuratora sądowego, a także podanie innych 

istotnych okoliczności zdarzenia. 

5. W okresie świadczenia usług Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia danych 

dotyczących lokalizacji kuratora sądowego będącego w posiadaniu włączonego 

urządzenia GPS.  

6. Osoby dyżurujące przy usługach będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę.  

7. Wykonawca zobowiązuje się wymieniać urządzenia GPS, które zostały uszkodzone, 

zniszczone lub uległy awarii w terminie nie dłuższym niż 72 (siedemdziesiąt dwie) 

godziny od chwili zgłoszenia takiej sytuacji przez danego Zamawiającego. 

 

§ 4.Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie części usług podwykonawcom  

(z wyłączeniem usługi zdalnego monitoringu) 

2. W przypadku powierzenia czynności objętych przedmiotem umowy podwykonawcom 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem 

wykonywania takich czynności przez podwykonawcę do powiadomienia o tym 

Zamawiającego na piśmie ze wskazaniem danych podwykonawcy i zakresu czynności, 

jakie będzie on wykonywał. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części umowy podwykonawcom Wykonawca 

zobowiązuje się do koordynacji ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za ich 
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należyte wykonanie. Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowie  

z podwykonawcą obowiązki i wymagania, które są wymienione w umowie i chronią  

w pełni interesy Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za 

własne działania i zaniechania. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania 

Wykonawcy wobec podwykonawców w szczególności za zapłatę należnego im 

wynagrodzenia. 

 

§ 5.Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu używania urządzeń 

GPS oraz z tytułu świadczenia usługi monitorowania wraz z kosztami ewentualnych 

interwencji patrolu interwencyjnego, w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty 

……………… złotych brutto (słownie:…………… złotych) i liczby aktywowanych 

urządzeń GPS miesięcznie, w tym ……………….. złotych (słownie:…………… 

złotych) podatku od towarów i usług. 

2. Łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie: 

………………………… złotych brutto (słownie……………….. złotych). 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy przed upływem terminu, na który została zawarta 

lub przerwy w jej wykonywaniu Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości 

proporcjonalnej do faktycznego czasu wykonywania umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie z dołu, w terminie 21 dni od otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji. 

 

§ 6.Czas trwania i rozwiązanie umowy 

1. Strony zawierają niniejszą umowę na czas określony, tj. od dnia 09 sierpnia 2021 r. do 

dnia 31 lipca 2022 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na piśmie z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Przed upływem okresu obowiązywania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć  

z ważnego powodu. 

4. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 

urządzenia GPS w terminie 14 (czternaście) dni od dnia rozwiązania. 

 

§ 7. Kary umowne 

1. Niezależnie od faktu i wysokości poniesionej szkody, strony ustalają odpowiedzialność 

za niewykonanie lub wykonanie niezgodne z postanowieniami umowy zobowiązań 

określonych w umowie w formie kar umownych w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) z tytułu opóźnienia we wdrożeniu usług Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte) wynagrodzenia stanowiącego sumę 

wynagrodzeń określonych w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za brak interwencji lub niewłaściwą czy też znacznie opóźnioną reakcję patrolu 

interwencyjnego w przypadku prawidłowego zainicjowania przez użytkownika 

procedury alarmowej – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 50,00 zł – za każde tego rodzaju zdarzenie.   
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2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 

umowne. 

 

§ 8. Siła wyższa 

1. Jeżeli w wyniku zaistnienia okoliczności siły wyższej realizacja umowy byłaby 

niemożliwa, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ulegają zawieszeniu na 

czas trwania siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne leżące poza kontrolą strony, w tym 

takie przyczyny jak zamieszki, wojna, wrogie stosunki międzypaństwowe, embargo, 

akty normatywne lub decyzje administracji państwowej, powódź, pożar, strajki, 

blokady. 

3. Wystąpienie siły wyższej rozpatrywane będzie tak w skali kraju, jak w poszczególnych 

jednostkach administracyjnych kraju, na których wystąpiły zjawiska opisane w ust.2. 

4. Udowodnienie zaistnienia siły wyższej należy do strony, która z tego faktu wywodzi 

skutki prawne. 

5. Powołanie się na siłę wyższą jest skuteczne od momentu pisemnego poinformowania 

przez stronę o jej zaistnieniu, a ustaje z chwilą faktycznego ustania siły wyższej. 

 

§ 9. Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy  

i nieujawniania osobom nieuprawnionym jakichkolwiek informacji uzyskanych  

w związku lub przy okazji wykonywania tej umowy oraz do podjęcia niezbędnych 

działań mających na celu zachowanie poufności przez personel pracowniczy lub 

podwykonawców. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania dokumentów, do których 

Wykonawca będzie miał dostęp w czasie lub w związku z wykonywaniem umowy. 

Informacje objęte poufnością, niezależnie od sposobu ich udostępnienia i utrwalenia, 

mogą być wykorzystywane wyłącznie dla wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu dokumentów uzyskanych od 

nich w toku lub przy okazji wykonywania umowy, niezależnie od formy ich utrwalenia. 

Zwrot dokumentów nastąpi w terminie do 7 dni od dnia wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia informacji uzyskanych w trakcie lub 

przy okazji wykonywania umowy, zgodnie z PN-ISO/IEC 27001 oraz PN-ISO/IEC 

27002. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o każdym 

nieuprawnionym ujawnieniu informacji poufnych oraz o kontrolach i innych 

postępowaniach związanych z informacjami poufnymi udostępnionymi w ramach 

umowy. 

5. Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie i trwa także po 

wykonaniu umowy. 

6. Wraz z podpisaniem tej umowy strony podpisują umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego w celu należytego 

wykonania umowy. 

 

§ 10. Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług dla usług świadczonych  

w ramach umowy. 

 

§ 11.Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Zamawiający oświadcza, że osobą upoważnioną do kontaktów związanych  

z wykonaniem umowy będzie: ………………………………………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że osobą upoważnioną w jego imieniu do kontaktów roboczych 

związanych z wykonaniem umowy będzie ………………………………… 

3. Strony informują się wzajemnie na piśmie w przypadku zmiany osoby upoważnionej. 

Zmiana osoby upoważnionej do kontaktów nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 12.Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, 

niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie 

zostanie wydzielone i pominięte, zaś pozostałe postanowienia niniejszej umowy będą 

w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby umowa została zawarta bez takiego 

nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy; 

3) Załącznik nr 3 – Zestawienie użytkowników; 

4) Załącznik nr 4 – Protokół odbioru usługi. 

 

 
       WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM wzór dokumentu 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

Tomasz Salach 

  Dyrektor Sądu Rejonowego 

  w Węgrowie 
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