
1/4

Załącznik nr 3 – projekt umowy do zapytania ofertowego  z dnia 17.12.2019 r. 

UMOWA  nr 

zawarta w dniu………...w Wodzisławiu Śląskim

Zawarta w dniu ........................ w  Wodzisławiu Śląskim pomiędzy ...Domaro Sp. z o.o. z siedzibą w
Wodzisławiu  Śląskim  przy  ul.  Dr  L.  Mendego  2,  reprezentowaną  przez  Barbarę  Chrobok-Prezesa
Zarządu ...Domaro Sp. z o.o., w dalszej treści umowy zwaną dalej „Zamawiającym”

a
......................................................................... działającą na podstawie ...................

.............................................................................................................................

reprezentowanym przez
.

zwanym dalej „Wykonawcą",
łącznie w dalszej części umowy  zwanymi dalej „Stronami". 

Podstawę zawarcia umowy stanowi  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

§ 1.
Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  wykonywanie  na  rzecz  Zamawiającego  przez  Wykonawcę
„Wykonywanie  usług  w  zakresie  porządkowania  i  niszczenia  dokumentów
niearchiwalnych ...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mendego 2. „

§ 2.
Zamawiający  oświadcza,  iż  posiada  niezbędne  środki  oraz  zaplecze  techniczne  umożliwiające
wykonanie  zlecenia,  a  w  szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usług
porządkowania  zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, natomiast usługę niszczenia
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  o  ochronie  danych  osobowych  i  ochronie  informacji
niejawnych.

§ 3.
Wykonawca  oświadcza,  iż  w ramach  wykonywania  okresowych prac  archiwizacyjnych  wykona
następujące prace:

1. wydzieli ze składnicy akta kategorii BC, których okresy przechowywania minęły wraz ze
sporządzeniem spisu tychże akt

2. odbierze i bezpowrotnie zniszczy wydzielone akta kategorii BC, 

3. uporządkuje (na poziomie segregatora/teczki/pudełka  archiwizacyjnego)  poprzez przyjęcie
odpowiedniej  klasyfikacji  aktowej  i  sporządzi  ewidencję  tychże  akt  w  postaci  spisów
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zdawczo – odbiorczych.

4. przekaże  uporządkowaną  składnicę  wyznaczonemu  przez  Zamawiającego  pracownikowi
oraz poinformuje go o sposobie korzystania ze składnicy akt. 

5. Umowa będzie wykonana w terminie od ……………………. do ……………………..

§ 4.
Porządkowanie i brakowanie o którym mowa w § 1  niniejszej umowy wykonane będą w siedzibie
Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca świadczy  usługi porządkowania akt w siedzibie
własnej, zobowiązany jest odebrać, przetransportować i zwrócić akta we własnym zakresie zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  o  ochronie  danych  osobowych i  ochronie  informacji  niejawnych.
Niszczenie będzie wykonane w niszczarni przemysłowej, należącej do Wykonawcy.

§ 5.
Celem wykonania  Umowy Zamawiający  zobowiązuje  się  zapewnić  Wykonawcy  warunki  pracy
umożliwiające  prawidłowe  wykonanie  powierzonych  mu  obowiązków,  poprzez  udostępnienie
pomieszczeń  oraz  wyznaczenie  osób  upoważnionych  do  udzielania  informacji  w  zakresie  prac
objętych zleceniem.

§ 6.
W przypadku, gdy wykonanie usługi w zakresie opisanym w § 1 nie zostanie zakończone z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich kosztów związanych
z  wykonanymi  już  pracami,  na  podstawie  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę  z
dołączonym wykazem wykonanych prac. Ewentualne wznowienie przerwanych prac może nastąpić
po pokryciu kosztów prac już wykonanych, w drodze ponownego, pisemnego uzgodnienia między
stronami.

§ 7.

 Podstawą do zakończenia prac i wystawienia faktury przez Wykonawcę będą:

1. protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obydwie strony

2. certyfikaty zniszczenia wystawione w oparciu o osobne protokoły odbioru dokumentów do
zniszczenia.

§ 8.
1. Maksymalna  i  szacunkowa  wysokość  wynagrodzenia,  zgodnie  z  ofertą  stanowiącą    
załącznik nr 1 do umowy za usługi objęte  przedmiotem umowy,  o  których  mowa  w  §  1,

wynosi netto ................... zł (słownie złotych: ............................................ ) plus podatek VAT 23%
w  wysokości:  .............. zł (.............................),  łącznie  .................  zł  (słownie
złotych: ..................................................................................).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po wykonaniu usług będących przedmiotem
niniejszej Umowy w terminie do 30 dni od jej zakończenia.
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3. Płatnikiem dla przedmiotowego zamówienia jest ...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim z
siedzibą przy ul. Dr L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim.

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr  ………………………………….............. wskazany  w  oświadczeniu  /  zaświadczeniu
Wykonawcy. 
Zmiana numeru rachunku w formie aneksu do Umowy.

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy.

6. Za datę płatności będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  szczególnej  staranności  przy  wykonywaniu
niniejszego  zlecenia  wymaganej  od  profesjonalisty,  a  także  do  poufności  i  nienaruszalności
dokumentów  Zamawiającego.  Obowiązek  poufności  dotyczy  wszelkich  informacji  o  jakich
Wykonawca pozyskał wiadomość przy wykonywaniu jak i przy okazji  wykonywania tej  umowy
dotyczących w szczególności interesów Zamawiającego klienteli oraz dokumentacji podatkowej.  Z
Wykonawcą  zostanie  podpisana  Umowa  o  przetwarzanie  danych  osobowych,  która  stanowi
załącznik nr .........

 § 10
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania w tym względzie osób
przez niego zatrudnionych.

§ 11. 
Wykonawca oświadcza, iż ma prawo dysponować przekazanymi do porządkowania lub zniszczenia
dokumentami, bowiem jest ich właścicielem lub uprawnionym reprezentantem właściciela.

§ 12. 
Pisemne  zlecenie  Zamawiającego  zniszczenia  poszczególnych  dokumentów  wyłącza  wszelką
odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie.

§ 13. 
Wykonawca  zwolniony  będzie  z  odpowiedzialności  z  tytułu  niewykonania  bądź  nienależytego
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z powodu wystąpienia siły wyższej.

§ 14. 
Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  na  piśmie  tak  szybko,  jak  to  będzie  możliwe  o
okolicznościach  zaistnienia  siły  wyższej,  a  także  przedsięweźmie  wszelkie  środki  aby  zapobiec
skutkom.

§15. 
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Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy lub Załączników stanowiących jej integralną
część muszą, pod rygorem nieważności, mieć formę pisemną i być podpisane przez obie Strony.

§ 16.
1.  Ewentualne  spory  powstałe  w  trakcie  realizacji  niniejszej  Umowy  Strony  będą  starały  się
rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia między Stronami, wszelkie spory      będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 2. W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 17. 
Umowę  sporządzono  w  2 jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  1  dla  Wykonawcy  a  1  dla
Zamawiającego.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
3. Oświadczenie/zaświadczenie o nr rachunku bankowego Wykonawcy
4. Oferta

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


