Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Nr sprawy G.230.90.2021

Załącznik nr 4 do zapytania
Projekt umowy

Umowa nr G. …………….
zawarta w dniu ………………….. 2021 r. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP
543-10-22-411, REGON 000321307, reprezentowanym przez:
……………………… - ……………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………..……………………………...……...
z siedzibą …………………………………….………………………………………………………
posiadającym numery: NIP ……………………….………, REGON ………….……………………
reprezentowanym przez:
- …………………………..
…………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
„Zamawiający” i „Wykonawca” zwani też będą w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”,
a indywidualnie „Stroną”,
o następującej treści:
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o wartości szacunkowej, której wartość nie
przekracza kwoty 130 000 zł o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn. „Obsługa sprzedaży e-znaków
sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w
pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym
w Bielsku Podlaskim”.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Udostępnienie samoobsługowego terminala płatniczego, służącego do sprzedaży e-znaków
oraz przyjmowania wpłat na rachunki Zamawiającego w formie gotówkowej oraz
elektronicznej przy użyciu kart płatniczych. W przypadku nierealizowania przez
samoobsługowe urządzenie płatnicze wpłat gotówkowych alternatywnie Wykonawca zapewni
możliwość wpłat gotówkowych interesantom sądu w wyznaczonej placówce płatniczej bez
ponoszenia dodatkowych kosztów wpłaty. Kwota opłaty, która obciąża rachunek Wpłacającego,
ma w całości wpływać na konto sądu. Wpłacający nie ponosi jakichkolwiek kosztów transakcji.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, rozładunek, wniesienie, uruchomienie oraz
skonfigurowanie samoobsługowego terminala płatniczego w siedzibie Sądu Rejonowego w
Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty w ramach
skorzystania przez Zamawiającego z preferencji programu „Polska Bezgotówkowa”
(www.polskabezgotowkowa.pl) – po stronie Wykonawcy należy zapewnienie Zamawiającemu
korzystania z terminala oferowanego przez program „Polska Bezgotówkowa”. Terminal ten
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będzie zintegrowany z samoobsługowym terminalem płatniczym zaoferowanym przez
Wykonawcę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady świadczenia usługi, określone zostały w
„szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca zainstaluje samoobsługowy terminal płatniczy i zapewni jego pełną funkcjonalność w
terminie do 1 listopada 2021 roku w siedzibie Zamawiającego.
§ 2.
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy
1. Do bieżącego nadzoru i koordynacji całości spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy:
1) Ze strony Zamawiającego wyznacza się:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
2) Ze strony Wykonawcy wyznacza się:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
2. Zmiana osób, wskazanych w ust. 1, odbywać się będzie na zasadzie jednostronnego oświadczenia
woli, złożonego drugiej stronie pisemnie, faksem lub e-mailem i nie wymaga zmiany Umowy.
3. Wykonawca informuje, iż jest administratorem danych osób wskazanych przez Zamawiającego w
niniejszej Umowie do współdziałania z Wykonawcą celem realizacji niniejszej Umowy. Dane
osobowe w zakresie wskazanym powyżej będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Wykonawcy (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) celem prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Odbiorcami
danych mogą być podmioty stale współpracujące z Wykonawcą w ramach jego struktury
organizacyjnej, dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej Umowy oraz dochodzenia i obrony
przed ewentualnymi roszczeniami. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do
ich dostępu, sprostowania, żądania usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres e-mail:
……………………………………..….
4. Wykonawca oświadcza, iż poinformował osoby wskazane przez Zamawiającego do współdziałania
z Wykonawcą o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania ich danych przez
Wykonawcę wskazanej w ustępie powyżej.
§ 3.
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się:
1) do używania samoobsługowego terminala płatniczego wyłącznie w siedzibie Zamawiającego tj.
w siedzibie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7,
2) nie podłączania samoobsługowego terminala płatniczego z żadnymi innymi urządzeniami
elektronicznymi w taki sposób, że samoobsługowy terminal płatniczy stałby się częścią
składową większej całości - Zamawiający nie może też ingerować w budowę samoobsługowego
terminala płatniczego, zmieniać jego charakteru, przeznaczenia czy budowy,
3) do zabezpieczenia samoobsługowego terminala płatniczego w sposób uniemożliwiający jego
utratę, kradzież lub zniszczenie - w przypadku utraty, kradzieży lub włamania Zamawiający
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o fakcie Policji oraz Wykonawcy,
4) do samodzielnej wymiany papieru do drukarki zainstalowanej w samoobsługowym terminalu
płatniczym, z zastrzeżeniem wcześniejszego przeszkolenia Zamawiającego przez Wykonawcę
w tym zakresie.
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2. W przypadku rozwiązania Umowy lub upływu czasu na jaki została zawarta Zamawiający pozostawi
samoobsługowy terminal płatniczy do dyspozycji Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych, dokumentując ten fakt protokołem zdawczo — odbiorczym, w którym opisany zostanie
stan techniczny samoobsługowego terminala płatniczego.
3. Zamawiający zobowiązuje się w miarę możliwości do wskazania takiego miejsca instalacji
samoobsługowego terminala płatniczego, aby interesanci mieli bezpośredni dostęp oraz nie mogli
być obserwowani przez inne osoby podczas wprowadzania kodu PIN oraz danych dokonywanych
transakcji.
4. Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w zakresie zapewnienia ciągłego
(nieprzerwanego) zasilania elektrycznego samoobsługowego terminala płatniczego oraz
zabezpieczenia gniazd energetycznych.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić w miejscach, w których zainstalowany będą
samoobsługowy terminal płatniczy w odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjną.
6. W przypadku konieczności dokonania zmian oprogramowania/skonfigurowania samoobsługowego
terminala płatniczego Zamawiający udostępni je serwisantowi wskazanemu przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Wykonawcy o każdej awarii
samoobsługowego terminala płatniczego pod numerem telefonu lub adresem e-mailowym
określając w miarę możliwości zakres i rodzaj awarii. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
szkody mogące wystąpić w związku z niedopełnieniem tego obowiązku. Wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia zgłoszonej awarii maksymalni do 72 godzin od momentu otrzymania
zawiadomienia o awarii.
§ 4.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy,
przysługujące Wykonawcy w wysokości:
kwota netto …………………… zł (słownie: …………………………………………… zł netto)
podatek VAT ……. % , kwota brutto …………………… zł (słownie: ………………… zł brutto)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie częściami po każdym miesiącu świadczenia usług
w wysokości 1/12 kwoty brutto określonej ust. 1 (……….. zł).
3. Opłata za usługi dokonywane przy pomocy samoobsługowego terminala płatniczego naliczana
będzie od pierwszego dnia następującego po dacie uruchomienia samoobsługowego terminala
płatniczego do końca okresu obowiązywania Umowy. Jeśli usługa będzie wykonywana w niepełnym
miesiącu, wynagrodzenie będzie stanowiło proporcjonalną wartość wynikającą w kwoty wskazanej
w ust. 1 i faktyczną ilość dni świadczenia usługi.
4. Wartość brutto wskazana w ust 1 zostanie dostosowana w przypadku zmiany stawki podatku VAT
ustalonej przez ustawodawcę, przy czym będzie to dotyczyło części wynagrodzenia za dostawy,
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
5. Wynagrodzenie brutto za realizowane dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w Zapytaniu ofertowym i załącznikach, w tym
koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne opłaty i
podatki, w tym podatek VAT. Podana cena i ceny jednostkowe zawarte w formularzu oferty, nie
będą podlegały wzrostowi w całym okresie trwania Umowy bez względu na okoliczności i źródła ich
powstania z zastrzeżeniem ust. 3.
6. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT miesięcznie. Faktury wysyłane będą na e-mailowy adres
Zamawiającego (b.podawcze@bielsk-podlaski.sr.gov.pl)
7. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego, miesięcznie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturach, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
faktur VAT, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia
kary umowne. Faktury będą wystawiane w ciągu 7 dni kalendarzowych miesiąca następującego po
miesiącu, którego faktury dotyczą.
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8. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* ustrukturyzowaną
fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno - prawnym (Dz.U.2018.2191).
9. W sytuacji przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w sposób, o którym mowa art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prawnym
(Dz.U.2018.2191) – Zamawiający wyraża zgodę na odbieranie i wysyłanie
innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznie za pośrednictwem platformy.
10. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
* (niepotrzebne skreślić)

§ 5.
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte
wykonywanie przedmiotu Umowy w granicach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działalna lub zaniechania własne oraz osób, którym
powierzył wykonanie Umowy lub za pomocą, których wykonuje przedmiot Umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu i uruchomieniu samoobsługowego terminala
płatniczego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w stosunku do terminu, o którym mowa
w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokości 2% miesięcznej opłaty brutto, gdy wystąpiło
naruszenie, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% łącznej
wartości brutto,
2) karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad lub nieprawidłowości w samoobsługowym
terminalu płatniczym, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej Umowy, w
wysokości 0,2% miesięcznej opłaty brutto, gdy wystąpiło naruszenie, za każdą rozpoczętą
godzinę opóźnienia,
3) karę umowną za wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym,
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w szczególności, o których mowa
w § 7 ust 3, w wysokości 20% łącznej wartości brutto.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wysokość kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych obliczonych przez
Zamawiającego w oparciu o postanowienia umowne z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 6.
Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w następujących sytuacjach:
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli
konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, a
mającej wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zawartej Umowy także w innych
okolicznościach, a w szczególności w następujących sytuacjach:
1) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
Umowy,
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2) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie
trwania Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
3) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających, z winy Wykonawcy ani
Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa), a zrealizowanie założonego pierwotnie celu
Umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
4. Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu
uzgodnień przez strony Umowy, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust 3 pkt 1) i 2), które
następują poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu.
5. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
6. Inicjatorem zmian Umowy może być zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, poprzez skierowanie
do drugiej strony Umowy uzasadnionego wniosku o zmianę Umowy i jej zakres.

§ 7.
Termin realizacji Umowy
1. Strony ustalają, że niniejsza Umowa obowiązuje od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31
października 2022 r.
2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy w każdym czasie za zgodą obu Stron.
3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności, jeżeli:
1) w toku korzystania z samoobsługowego terminala płatniczego Zamawiający wykaże, że
dostarczony samoobsługowy terminal płatniczy nie spełnia wymogów określonych w niniejszej
Umowie,
2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje zobowiązań
wynikających z Umowy przez okres 5 dni,
3) Zamawiający poniesie szkodę w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania Wykonawcy,
4) trzykrotnego nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę licząc od początku trwania
Umowy,
5) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy,
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy łub
znacznej jego części,
7) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
8) zaprzestania świadczenia usługi.
4. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności, jeżeli Zamawiający rażąco narusza
postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności poprzez opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia
przekraczające co najmniej 30 dni.
§ 8.
Obowiązki informacyjne przetwarzania danych osobowych
1. W związku z koniecznością dokonywania w ramach realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę
operacji przetwarzania na danych osobowych w imieniu Zamawiającego, strony zawrą Umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ciążącego na Zamawiającym wobec podmiotów,
których dane będą zbierane, w związku z wypełnieniem przez wpłacających formularza zlecenia
transakcji. W związku z powyższym Wykonawca zamieści następującą treść obowiązku
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informacyjnego na wyświetlaczu terminala w jednostce i zapewni jego widoczność każdorazowo na
monitorze terminala przed rozpoczęciem każdej transakcji:
1) „Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z obsługą transakcji realizowanej
na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim jest ………………………….
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania obowiązków w związku ze sprawowaniem
wymiaru sprawiedliwości i wykonywaniem zadań z zakresu ochrony prawnej. Więcej informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach przysługujących z tego tytułu osobom
fizycznym znajduje się na stronie http://...............................”
§ 9.
Cesja wierzytelności
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z
niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot
Umowy.
§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne kwestie sporne na tle niniejszej Umowy, strony rozstrzygać będą polubownie. W
przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia, z
wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku wprowadzenia przez
Kierownika jednostki dnia wolnego za odpracowaniem w sobotę, obsługa będzie prowadzona
również w sobotę.
3. Strony ustalają, że korespondencja między nimi w trakcie realizacji umowy prowadzona będzie
drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: ……………….@.......................... , na adres email Zamawiającego: kom.gosp@bielsk-podlaski.sr.gov.pl. Oświadczenie woli wyrażone w postaci
elektronicznej uważa się za złożone drugiej stronie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka
komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby strona ta mogła zapoznać się z jego treścią. Dla
celów potwierdzenia otrzymania korespondencji Strony uruchomią system automatycznego
potwierdzenia. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji tego samego dnia,
nadawca następnego dnia ponownie wyśle wiadomość na adres e-mail. W takim przypadku
korespondencję uważa się za doręczoną w chwili wprowadzenia do środka komunikacji
elektronicznej, chyba że druga strona udowodni, że z przyczyn technicznych powstałych poza jej
środkiem komunikacji elektronicznej wysłanie korespondencji było nieskuteczne.
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 11. Załączniki do Umowy
Integralną część Umowy stanowią:
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia …… 2021 r.
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