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Umowa 
 

zawarta w dniu ………………….. w Krakowie pomiędzy: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

ul. Szlak 73, 31-153 Kraków,  

NIP 676-12-42-694, REGON 006473159, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

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

a 

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

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

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) została 

zawarta umowa o treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowej przeprowadzki zasobu akt oraz wyposażenia 

archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Krakowie z dotychczasowej lokalizacji 

znajdującej się w Krakowie przy ul. Ujastek 1 do nowej lokalizacji znajdującej się  

w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 25. 

 

§ 2 

1. Usługa wymieniona w § 1 realizowana będzie od dnia 7 września 2020 r. do dnia  

28 września 2020 r. 

2. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeprowadzkę według ustalonego  

z Zamawiającym harmonogramu.  

4. W ramach przeprowadzki Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia odpowiedniej (niezbędnej do sprawnego dokonania przeprowadzki) 

ilości trwałych i odpornych na uszkodzenia i warunki atmosferyczne zamykanych 

pojemników (kontenerów) oraz innych materiałów niezbędnych do pakowania pudeł 

archiwizacyjnych, 

2) zdejmowania pudeł archiwizacyjnych z regałów i wkładania ich do pojemników 

(kontenerów) oraz opisywania pojemników (kontenerów) zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, 

3) demontażu (rozłączenia połączonych ze sobą) 137 sztuk regałów stacjonarnych, 

4) zniesienia mienia przeprowadzki i załadunku na samochód, 



5) odpowiedniego zabezpieczenia mienia przeprowadzki podczas transportu  

oraz plombowania samochodu, 

6) transportu samochodem mienia przeprowadzki do nowej lokalizacji, 

7) rozładunku samochodu i wniesienia mienia przeprowadzki do nowej lokalizacji, 

8) odpowiedniego ustawienia (wypoziomowania) i montażu (skręcenia ze sobą)  

137 sztuk regałów stacjonarnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

9) wypakowania pudeł archiwizacyjnych z pojemników (kontenerów) i ułożenia pudeł 

archiwizacyjnych na regałach w miejscach i kolejności według wytycznych 

Zamawiającego, 

10) odpowiedniego ustawienia pozostałego mienia w docelowych miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego, 

11) odbioru pustych pojemników (kontenerów) oraz uprzątnięcie i usunięcie materiałów 

pozostałych po wykonanej usłudze, 

12) zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników umożliwiających prawidłowe 

wykonanie usługi, 

13) zagwarantowania minimum dwóch samochodów transportowych, wózków  

lub innego sprzętu niezbędnego do przetransportowania mienia w ustalonych 

terminach, 

14) profesjonalnego zabezpieczenia mienia na czas transportu przy użyciu kartonów, 

styropianu, folii pęcherzykowej, koców przemysłowych, itp., 

15) właściwego użytkowania infrastruktury budynków m.in.: klatek schodowych, wind, 

ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, drzwi oraz profesjonalnego zabezpieczenia 

przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem; 

16) nadzoru nad załadowywanym bądź rozładowywanym samochodem, 

17) realizacji zmówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

przepisami BHP i p.poż przez cały czas trwania przeprowadzki, 

18) dbania o porządek w czasie przeprowadzki. 

 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) zgodność stanu wyposażenia po przeprowadzce z ich stanem przed przeprowadzką; 

2) utratę, ubytek i uszkodzenie wyposażenia i zasobu akt podczas przeprowadzki; 

3) ubytki i uszkodzenia infrastruktury obu budynków spowodowane przez Wykonawcę, 

zaistniałe podczas realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy ważnej 

polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, 

obejmującej usługi będące przedmiotem niniejszej umowy na sumę ubezpieczeniową  

nie niższą niż 100 00,00 zł. 

3. Wykonawca oraz wszelkie osoby, którymi posłuży się przy realizacji umowy, 

zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, a w szczególności 

danych osobowych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy, których ujawnienie osobom 

trzecim mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. Obowiązek zachowania tajemnicy 

trwa w czasie obowiązywania umowy jak i po jej wygaśnięciu.  

4. Przewóz dokumentów, materiałów i nośników informacji zawierających informacje 

prawnie chronione Wykonawca wykona z poszanowaniem ich poufnego charakteru  

oraz zapewniający ich integralność. 



§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia pomieszczeń w lokalizacjach pomiędzy którymi nastąpi przeprowadzka,  

2) zapewnienia osób koordynujących przeprowadzkę. 

 

§ 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych. 

 

§ 6 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu na piśmie: 

a) listy wszystkich osób, które będą uczestniczyły w realizacji usługi ze strony 

Wykonawcy, 

b) marki i numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi. 

2. Wszystkie zmiany danych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu należy zgłosić 

Zamawiającemu. Każda zmiana wyżej wymienionych informacji wymaga akceptacji 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji 

zamówienia w przypadku działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których konsekwencji, mimo zachowania 

należytej staranności, nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.  

W takim przypadku termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty o czas, w którym 

usługi te nie mogły być świadczone. 

2. Zmiany terminu powinny być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez  

obie strony w formie aneksu. 

 

§ 8 

1. Wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 

…………….. zł (słownie: ……………...……...), w tym podatek VAT wynoszący …. %. 

2. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu całego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie 

zamówienia w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury, przy czym termin  

do zapłaty liczony będzie od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

4. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty 

Wykonawcy niezbędne do wykonania całości usług objętych niniejszą umową. 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w niniejszej 

umowie chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru  

lub kosztów prac, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania. 

 

 

 

 

 



§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu usługi w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy  

w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej usługi za każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  

10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Strony ustalają, że naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą zostać 

potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy (rachunku/faktury VAT) lub zostanie 

wystawiona nota obciążeniowa. 

3. W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i muszą 

być dokonane w formie pisemnej po rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące. 

3. Wszelki spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy  

dla Zamawiającego. 

4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załącznik: 

1. Kopia polisy OC Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 


