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Załącznik nr 2 – Wzór UMOWY 

 

UMOWA …………… 

 

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Gminą Rybczewice, Rybczewice Drugie 

119, 21- 065 Rybczewice, NIP 712-292-64-46, określanym jako „Zamawiający”, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Rybczewice Elżbietę Masicz  

a 

Firmą zajmującą się profesjonalnym niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej 

…………………………….., z siedzibą w ………………………………… (dokładny 

adres), nr NIP…………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

…………………………………. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi, 

polegającej na odbiorze i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej z Urzędu 

Gminy Rybczewice w ilości szacunkowej …. mb, na zniszczenie której Urząd 

Gminy Rybczewice uzyskał Zgodę Dyrektora Archiwum Państwowego w 

Lublinie.  

2. Wykonawca będzie świadczył usługę sukcesywnego odbioru i niszczenia 

dokumentacji niearchiwalnej od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.  

§ 2. 

1. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi 

sukcesywnego niszczenia dokumentacji nierchiwalnej w ilości szacunkowej ……. 

mb, polegającej w szczególności na: 

a) Odbiorze potwierdzonym na protokole zdawczo-odbiorczym dokumentacji 

niearchiwalnej w ustalonym terminie, z Urzędu Gminy Rybczewice. Terminy 

odbioru dokumentacji niearchiwalnej ustalane będą w oparciu o jednostkowe 

zlecenie pisemne, telefoniczne lub zgłoszone w formie listu elektronicznego, 

dokonane przez Zamawiającego. Numer telefonu do zgłoszenia telefonicznego 
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……………., adres poczty elektronicznej …………………… Wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego zlecenie jednostkowe na wykonanie usługi 

najpóźniej na 48 godzin przed terminem realizacji.  

b) Pakowaniu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia                              

w dostarczone na życzenie Zamawiającego opakowania zbiorcze wraz z 

plombami przez pracowników Wykonawcy. 

c) Załadowaniu przez pracowników Wykonawcy dokumentacji niearchiwalnej do 

transportu oraz transporcie  do miejsca zniszczenia. Dokumentacja do 

niszczenia może zawierać wszelkiego rodzaju elementy metalowe i plastikowe, 

dokumenty w segregatorach,  

d) Niezwłocznym zniszczeniu dokumentacji niearchiwalnej po jej dostarczeniu 

do miejsca zniszczenia,  

e) Wystawieniu dokumentu poświadczającego fakt zniszczenia dokumentacji 

niearchiwalnej  i dostarczeniu go do siedziby Zamawiającego nie później niż         

w terminie 10 dni od dnia odbioru dokumentacji niearchiwalnej do 

zniszczenia. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość obecności archiwisty zakładowego Urzędu 

Gminy Rybczewice w czasie realizacji każdego etapu niniejszej usługi 

(pakowanie, załadunek, transport, niszczenie). 

3. Szacunkowa ilość dokumentów do zniszczenia (tj. 100 mb) jest ilością 

orientacyjną, a faktyczna ilość dokumentów do zniszczenia wynikać będzie                    

z bieżących zapotrzebowań Zamawiającego. 

§ 3. 

1. Całkowita wartość brutto przedmiotu umowy wynosi …………….. zł 

(słownie:……………………….). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę objętą niniejszą umową 

określone zostanie według stawki jednostkowej przedstawionej w ofercie 

Wykonawcy tj. …………….zł brutto za 1 mb dokumentacji niearchiwalnej 

przeznaczonej do zniszczenia.  

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie określona na podstawie iloczynu 

wskazanej w ofercie Wykonawcy stawki jednostkowej za 1 mb dokumentacji 
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przeznaczonej do odbioru i zniszczenia oraz ilości rzeczywiście zniszczonej 

dokumentacji. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości 

kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy w całym okresie 

obowiązywania umowy z powodu braku zleceń.  

§ 4. 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 

zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany każdorazowo w treści faktury VAT.  

2. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT, wystawiona przez 

Wykonawcę po każdorazowym wykonaniu usługi wraz z załączonym 

dokumentem poświadczającym fakt zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia do siedziby 

Zamawiającego faktury VAT. 

4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 5. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 

a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

b) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, za niedotrzymanie terminu odbioru dokumentów do 

zniszczenia, za każdy dzień opóźnienia,  

c) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy,  

d) za nieterminowe doręczenie dokumentu poświadczającego fakt zniszczenia 

dokumentacji niearchiwalnej, za każdy dzień opóźnienia. 

§ 6. 
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1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych                       

w toku realizacji niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory jakie mogłyby wyniknąć w przyszłości w związku z zawartą 

umową, Strony będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny. W razie 

niemożliwości osiągnięcia porozumienia w wyniku prowadzonego uprzednio 

postępowania ugodowego, Strony poddadzą ewentualny spór rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania 

informacji o nienależytym wykonaniu umowy. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego po jednym 

dla każdej ze stron. 

Wykonawca:      Zamawiający: 


