
Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

Nr postępowania: A.261-6/2022 

 

Umowa nr ……/2022 - wzór 

 
zawarta w dniu ………………….. 2022 r. pomiędzy: 

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

/NIP 824-10-20-037/ REGON 000324984/  

reprezentowanym przez…………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

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

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

reprezentowanym przez: …………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Umowę niniejszą strony zawierają w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 

130.000 złotych prowadzone na podstawie art. 2 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie oznaczonego numerem 

A.261-6/2022 oraz wyboru oferty Wykonawcy, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie parkowania pojazdów i ich części, 

stanowiących w postępowaniach sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy 

w Węgrowie, dowód rzeczowy lub depozyt sądowy. 

2. Parking, na którym Wykonawca umieszczał będzie pojazdy i części samochodowe, 

znajduje się w……………………. ul. ………………………………………………... 

3. 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. 

4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia przedmiotu umowy przed kradzieżą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonywanie usługi o której mowa w §1. 

2. Wykonawca podejmuje się świadczenia ww. usług zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 

w tym zakresie i należytą starannością. 

3. Wykonawca nie może przekazać realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej oraz nie 

może wykonywać przedmiotowej usługi na innym niż na wskazanym przez siebie parkingu. 

 

§ 3 

Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia 1 marca 2022 roku do 

dnia 29 lutego 2024 roku. 

 

 

 

 



§ 4 

1. Świadczenie przedmiotowej usługi będzie odbywać się zgodnie z bieżącymi potrzebami 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega, że ilość zleceń dokonywanych w czasie trwania umowy 

z Wykonawcą będzie uzależniona od liczby zabezpieczonych dowodów rzeczowych 

i celowości ich przechowywania. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń. 

 

§ 5 

Strony ustalają, że przyjmowanie pojazdów na parking odbywa się protokolarnie na podstawie 

zlecenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Węgrowie, a okres przechowywania nie jest z góry 

ustalony. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają stawki dobowe za przechowywanie (parkowanie) pojazdów w kwotach: 

a) pojazdy do 3,5 t. ………………………………………………….. - zł brutto / za dobę; 

b) pojazdy powyżej 3,5t.  …………………………………………… - zł brutto / za dobę; 

c) pojazdy jednośladowe (rowery, motorowery, motocykle) ……….. - zł brutto / za dobę; 

d) części dla powierzchni zadaszonej za 1 m2 ………………………. - zł brutto / za dobę. 

2. Podane kwoty zawierają podatek VAT (w stawce……...). 

3. Wartość przedmiotu umowy wynosi: brutto …………………………………… zł 

(słownie:………………………………………………………), netto ………………….. zł 

(słownie: ……………………………………………………). 

4. Ceny o jakich mowa w ust. 1 nie ulegają zmianie w czasie trwania umowy. 

Na podstawie art. 455 ust. 1 Pzp strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie 

ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku, dokonanej przez właściwy organ 

państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie nowych cen musi odbyć się 

w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian. 

5. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych netto za poszczególne 

rodzaje przechowywanych pojazdów i części samochodowych. Strona wnosząc o zmiany 

inicjuje zmianę pisemnie podając jej opis, uzasadnienie zmiany, czas wykonywania zmiany, 

wpływ zmiany na termin realizacji umowy. Wszystkie zmiany wymagają zgody obu stron 

w formie sporządzonego i podpisanego obopólnie aneksu. Każda ze stron upoważniona jest 

do wystąpienia o takie zmiany. 

 

§ 7 

1. Zamawiający ponosi koszty przechowywania pojazdów lub ich części do dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu tegoż pojazdu lub jego części. Z chwilą 

uprawomocnienia się ww. postanowienia obowiązek ten przejmuje osoba uprawniona do 

odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeholowania na swój parking pojazdów 

oraz zabezpieczonych w sprawach części samochodowych, stanowiących dowód rzeczowy 

z dotychczasowego parkingu na parking Wykonawcy. 

3. W przypadku dodatkowych zleceń dot. przeholowania na swój parking pojazdów oraz 

zabezpieczonych w sprawach części samochodowych, stanowiących dowód rzeczowy 

Wykonawca obciąży Zamawiającego dodatkową fakturą, po uprzednim przedstawieniu 

kosztów przewozu i ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

 

 

 



§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że parking spełnia następujące wymogi: 

a) posiada utwardzone podłoże o powierzchni minimum 150 m2, 

b) jest trwale ogrodzony, oświetlony i dozorowany całodobowo przez 7 dni w tygodniu, 

c) jest należycie zabezpieczony, strzeżony, a osoby trzecie mają do niego ograniczony 

dostęp, 

d) posiada zadaszone i zamykane pomieszczenie przeznaczone do składowania części 

pojazdów np. silników, karoserii i innych podzespołów o powierzchni minimum 30 m2, 

e) posiada łączność telefoniczną pod numerem …………………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się dbać o pojazdy i ich części przyjęte do przechowywania 

(parkowania) z należytą starannością, w tym także o pojazdy uszkodzone, zabezpieczając 

je przed wpływem czynników atmosferycznych. 

 

§ 9 

1. Przyjęcie pojazdu na parking odbywa się protokolarnie na podstawie protokołu holowania 

konkretnego pojazdu lub na podstawie zlecenia wystawionego przez Sąd Rejonowy 

w Węgrowie. 

2. Podstawą przyjęcia pojazdu na parking jest: 

a) pisemne zlecenie Sądu Rejonowego w Węgrowie umieszczenia pojazdu lub jego części 

na parkingu zawierające: datę zlecenia, określenie zlecającego, sygnatury akt, krótki 

opis pojazdu m.in. marka, nr rejestracyjny, przebieg, widoczne uszkodzenia itp., a także 

określenie osób, które mogą mieć dostęp do pojazdu lub jego części w czasie 

przechowywania, 

b) zlecenie - protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony przy udziale osób 

upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, zawierający wszystkie niezbędne 

informacje jw. na temat pojazdu i wyposażenia lub ich części (Załącznik nr 1 do 

umowy). 

 

§ 10 

1. Wydanie przechowywanych pojazdów może nastąpić tylko na pisemne polecenie Sądu 

Rejonowego w Węgrowie - osobie wskazanej w zezwoleniu wydania pojazdu z parkingu, 

po sprawdzeniu tożsamości tej osoby. 

2. Podstawą wydania pojazdów i ich części z parkingu jest: 

a) prawomocne postanowienie o zwrocie pojazdu lub jego części; 

b) zezwolenie wydania pojazdu lub jego części z parkingu, wydane przez 

Zamawiającego, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do odbioru 

pojazdu lub jego części (Zał. Nr 5 do umowy); 

c) zlecenie - protokół zdawczo – odbiorczy zawierający dane o jakich mowa § 10 ust. 2 

pkt b). 

 

§ 11 

1. O wszelkich zmianach dysponenta pojazdu, Zamawiający bezzwłocznie powiadomi 

Wykonawcę, w szczególności o wydaniu zezwolenia wydania pojazdu (Załączniki nr 2, 3, 

4, 5 do umowy). 

2. Podstawą do odebrania pojazdu z parkingu jest odpowiedni dokument zezwolenie wydania 

pojazdu z parkingu (Załącznik nr 5 do umowy) wystawiony przez Sąd Rejonowy 

w Węgrowie, dysponujący pojazdem. 

3. Koszty przechowywania pojazdu na parkingu, w przypadku nieodebrania go 

w wyznaczonym terminie przez wskazany podmiot, ponosi ten podmiot. 



4. W przypadku nieodebrania w wyznaczonym terminie pojazdu przez osobę upoważnioną, 

Wykonawca poinformuje pisemnie o tym Sąd Rejonowy w Węgrowie. 

5. Jeżeli przechowywanie pojazdów będzie nieuzasadnione, to koszt przechowywania 

pojazdów będzie obciążał tę stronę umowy, która nie dopełniła czynności wynikających 

z postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 12 

1. W okresie przechowywania pojazdu na parkingu, dostęp do niego mogą mieć tylko 

pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na parkingu oraz inne osoby posiadające 

upoważnienie Sądu Rejonowego w Węgrowie. 

2. Do oględzin pojazdu i innych czynności może być dopuszczony wykonujący czynności 

służbowe: biegły sądowy, sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji. 

3. Służba dyspozytorska parkingu Wykonawcy będzie zobowiązana do prowadzenia pełnej 

dokumentacji ewidencjonującej fakt przyjęcia oraz wydania pojazdu, jak również 

odzwierciedlającej ruch osobowy odbywający się w części parkingu wydzielonej dla Sądu 

w szczególności rejestr osób, które miały dostęp do zabezpieczonego pojazdu, w którym 

odnotuje personalia osoby, datę i godzinę udostępnienia pojazdu oraz czynności wykonane 

przy zabezpieczonym pojeździe. 

 

§ 13 

1. Z tytułu świadczonych usług, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie określone 

w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych usług, obliczone na podstawie faktycznego 

okresu przechowywania (parkowania) pojazdów lub ich części. 

2. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy wystawiać będzie faktury za 

parkowanie – niezwłocznie po odebraniu pojazdu z parkingu lub gdy okres parkowania jest 

dłuższy niż jeden miesiąc oddzielnie za każdą zrealizowaną usługę wykonaną w danym 

miesiącu, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. 

3. Faktury Wykonawcy będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT. 

4. Zapłata za przedmiot świadczenia następować będzie każdorazowo na podstawie 

prawidłowo złożonej faktury (rachunku), w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia 

Zamawiającemu. 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla każdego pojazdu oddzielnie, ze wskazaniem 

sygnatury akt sprawy. 

6. Zapłata dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień 

zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności lub sporów dotyczących wysokości 

wynagrodzenia za usługi wykonane przez Wykonawcę, Zamawiający zapłaci w ustalonym 

terminie fakturę do wysokości niekwestionowanej i złoży stosowne wyjaśnienie, co do 

kwoty spornej, będącej podstawą do wystawienia ewentualnej faktury korygującej. Czas 

trwania postępowania wyjaśniającego strony ustalają na nie dłuższy niż 30 dni od daty 

dostarczenia spornej faktury Zamawiającemu, chyba że czas ten ulegnie wydłużeniu 

z przyczyn niezależnych od stron umowy. 

8. Za czas trwania postępowania wyjaśniającego Wykonawca zobowiązuje się do nie 

naliczania odsetek. 

 

§ 14 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową realizację zamówienia oraz 

ewentualne szkody powstałe w pojazdach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą 

na przechowywaniu (parkowaniu) pojazdów zobowiązany jest w terminie obowiązywania 



umowy do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej od wszelkich 

ryzyk mogących skutkować uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą przechowywanych 

pojazdów i ich części. 

3. Ważna polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia stanowi integralną 

część umowy. Jeżeli termin obowiązywania polisy lub dokumentu jest krótszy niż termin 

obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek przed upływem terminu ważności 

polisy lub dokumentu przedłożyć Zamawiającemu nową aktualną polisę lub dokument. 

4. W przypadku utraty pojazdu lub wyrządzenia szkody w pojeździe oddanym na parking, 

Wykonawca pokryje wyrządzoną szkodę. 

5. Odpowiedzialnością Wykonawcy nie jest objęte normalne zużycie pojazdu wskutek upływu 

czasu i wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych. 

 

§15 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują 

kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonywaniu usługi lub nienależytego wykonania usługi, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

wynikającego z przedłożonej faktury za wykonaną usługę, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia za ostatni pełny miesiąc kalendarzowy. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 

umowne. 

 

§ 16 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść 

wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią. 

 

§ 17 

Każdej ze stron, w sytuacji rażącego naruszenia postanowień umowy przysługuje prawo 

jednostronnego rozwiązania umowy, po uprzednim pisemnym wypowiedzeniu z zachowaniem 

30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 18 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie, nie wymagające wypowiedzenia jej w całości mogą być 

dokonane, po uprzednim uzgodnieniu, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem. 

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 20 

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy strony będą rozwiązywały w sposób 

polubowny. 

2. W przypadku braku porozumienia właściwym do rozpoznawania sporów wynikających 

w związku z wykonywaniem umowy jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

 



§ 21 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 22 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:  

Załącznik nr 1 – Zlecenie – Protokół Zdawczo – Odbiorczy; 

Załącznik nr 2 – Wezwanie do odbioru pojazdu; 

Załącznik nr 3 – Zawiadomienie o osobie uprawnionej do odbioru pojazdu; 

Załącznik nr 4 – Zawiadomienie o zmianie dysponenta pojazdu; 

Załącznik nr 5 – Zezwolenie wydania pojazdu z parkingu; 

Załącznik nr 6 - Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikiem Nr 1 do Zaproszenia; 

Załącznik nr 7 - Polisa ubezpieczeniowa; 

Załącznik nr 8 - Formularz ofertowy Wykonawcy. 
 

 

 
  WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM wzór umowy  

 

   Kierownik Zamawiającego 
 

 


