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§1.

Przedmiotumowy

l・Przedmiotemumowy」eStrealizaqaprzezWykonawceusfugiprzetransportowaniaarchiwaln句

dokumentaqjimedycznJ Wilo誇i2760fascyku年i.389mefrow bie牽cych ze Skladnicy Akt

ZamawlapCegO do Archiwum Urz9du Marszalkowskiego przy ul.Japohski窃　szczeg61owo

OPisanqiw§2ust.3umowy.

2.Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymii

Zaleceniami ZamawlapCegO,ZgOdnie z nailepsz脅Wiedz雀fachow脅l n劉WyZsz脅StaramOSCla

Wymaganadlategotypuusfugwteminie4dniroboczychlicz脅coddniaotrzymaniapisermego

ZleceniaZamawl劉生CegO.

3.Wykonawca oSwiadcza,Ze dyspom男e Odpowiednimi stodkami transportu,niezbednymi do

naledytegowykonaniaprzedmiotuumowy.

§2.

Obowizz wykonawcy

l.WykonawcaoSwiadcza,iZdorealizaqjiprzedmiotuumowyzostanauZytesamochodyci9Zarowe

PrayStOSOWanedoprzewozuarchiwalnejdokumentaqlmedyczn♀】.

2.Wykonawcao§wiadcza,Zedyspon叩eWykwalifikowanaobs血ga,d轟C雀gWaran(jebezpleCZnegOi

SZybkiegozaladunku,PrZetranSPOrtOWama,Wy書adunkuiulozeniudokumentaqiiwgnumeraqlna

P6批ach.

3.WramachusfugiprzewiezieniadokumentaqiiWykonawcazobowi雀ZtUeSiedo:

1)dostarczeniaodpowiedni♀jilodeipqiermik6w(skrzynek),karton6witp.dozapakowaniai

PrZe血ausPOrtOWaniadokunentaQjiarchiwalnqjっo鴫tQjprzeprowadzka,

2)spakowania dokumentaqii archiwalnQj w spos6b umoZliwi斬cy j♀jidentyfikaqie,jej

Zaねduneki zabezpleCZenie na pqiazdach transportowych przed uszkodzeniemi

Zdekompletowaniemwczasietransportu,

3)wyposaZeniaekipytransportow?主wsprzettransportowydo szybkiegoibezpiecznego

PrZetranSPOrtOWaniadokumentaqlarChiwalnQjdoizp句azd6w,PrZyCZymSPrZetuZytydo

transpo血,kt6rym poshgiwa6si?bedzie ekipa transportowa,nie moZe powodowa6

uszkodzehizarysowanwyk士adzinlPOSadzek,

4)ponoszeniape血ychkoszt6wnaprawuszkodzonychposadzek,Scian,filtryn,drzwi,Winditp.,

dokonaneprzezekipetransportowa,

5)rozねdunku pqjazd6wi dostarczenia dokumentaqji archiwaln♀j do archiwum Urzedu

Marszalkowskiegoprzyul.JapohskiQjwewskazaneml句SCeZuloZeniemdokumentaqiina

P61kach,

6)realizaqiiushgizgodniezobowi包z中年cymiprzepisamiprawa,ZZaSadamikorzystaniaprzez

PrZedstawicieliWykonawcyzobiektu SzpitalaiarchiwumUrzeduMarszalkowskiegow
Zakresiesposobuporuszaniasie,ZaSadbezpieczehstwa,OChronyprzeciwpozarowQj,itp.

4.Zamawla昭Cy ZObowi脅Z叩e Si写do przygotowania dokumenta匂i medyczn句,PrZeZnaCZOnQj do

transpo血i przekazanie jQj Wykonawcy wraz z protokolem cz9SCIOWym PrZekazania

dokumentaqii,kt6regowz6rstanowiZaI雀CZⅡiknrldoninlqISZ♀JumOWy.Protok6士przekazania

dokumentaq量ZaWiera:da唾dokonywania transpo血,ilose sztuk dokumentapJI PrZekazang
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Wykonawcy do transpo血(OraZ Sygnatury POSZCZeg6lnych akt)Protok6士　podpis可e

PrZedstawicielZamawiai脅cegoorazprzedstawicielWykonawcy,WSkazanyw§3ust.3pktli2

umOWy.

5・Przedstawiciel Zamawl初句CegO SPraWdza po rozladunku dokumentaql ZgOdnoS6

PrZetranSPOrtOWanyCh fascyku士isygnatur dokumentaqiiz protokoをem przekazania,O kt(dym

mowawust.4powyZQjorazstwierdzawprotokolewszelkienieprawidlowofoiwtymzakresie

dotycz雀cenp・niezgodn匂iloScilubuszkodzeniadokumentaqji.

6.Wykonawca ponosi pe血色　Odpowiedzialno誇　materialna za utrat9,ubyteki uszkodzenie

dokumentaqlarChiwalnQjpodczastransportu.

§3.

1.Wykonawcawterminiedo3dnikalendarzowychprzedprzystapleniemdowykonaniaprzedmiotu

umowy」eStZObowi雀zanyprzedstawi6Zamawla胆Cemu:

1)1istyos6b,kt6reb9d雀uczestniczylywrealizaqiiushgizestronyWykonawcy,

2)numer6wTQjestracyjnychpqjazd6w,Wykorzystywanychdorealiza串usfugi.

2.Wszelkie zmlany danych,WSkazanych w ust・1ninl?1SZegO Paragrafu,naleZy zgfosi6

Zamawla」雀Cemu.KaZda zmiana wyz?1Wymienionychinfomaql Wymaga akceptaqji

Zamawla」aCegO.

3・Stronyzgodnieustanawl明jakoprzedstawicieliStrondokontakt6wdlarealizaqlPOStanOWiefi

nimqSZ♀)umOWy:

1)zestronyZamawi年j脅cego:

2)zestronyWykonawcy:

§4.

Czasobowi雀ZyWaniaumowy

L Umowazost到ezawartanaczasokreSIonyoddnia12.09.2019r.do4.10.2019r.

2・　RealizaqiaumOWyOdbywacsiebedziewteminieuzgodnionymzZamawl明CymWgOdz.8.00

-14.00.

3.　Wykonawca ma obowi雀zek przystapi6do realizaqlumOWy W teminie do5dniod dnia

OtrZymaniazlecenia.

§5.

Wynagrodzenie
l.Warto鐙wynagrodzeniazarealizaqjeprzedmiotuzam6wieniawyniesiePLNbrutto,(s士owne:Z1

00/100).

2・NaleznoS6za wykonanie ushgi,Okre§lon匂w§2,Pねtnab?dzie po zakohczeniu usfugina

POdstawie protokofu odbioru kohcowego ushgi bez zastrze乞eh,POdpisanego przez osoby

WSkazanew§3ust・3,kt6regowz6rstanowiZaI雀CZniknr2donini匂szQjumovy.

3.Wykonawcavystawifakturepowykonaniucafo§ciusfugi,OPisanQjw§2・

4.Wynagrodzenle,Okt6rymmowawust.1,ZamawlaiaCyZaPねciWykonawcywteminie30dni

liczac od dnia dostarczenia Zamawl牛膚Cemu PraWidlowo wystawionej faktury w fomie

PaPlerOWqi,PrZelewemnakontobankoweWykonawcypodanenafakturze.

§6.

Karyumowne

l・　Wykonawcazobowi雀ZしUeSleZaPlaci6ZamawlapCemukaryumowne:

a)zaop6乞nieniewwykona叫PrZedmiotuumowy-WWySOkoScilOO,00z士zaka乞dy

rozpocz?tydziehop6乞nienla,

b)zaodstapienieodUmowyzprzyczynzaleinychodWykonawcy-WWySOko誇ilOOOzr,

C)za utratelub uszkodzenie dokumentaqji archiwaln♀j podczas przeprowadzki-W

WySOko誇i5000,00z士zaka乞dy血aconylubuszkodzonyfascykuldokumentaqii.

2.Wykonawc干ZObowi雀zanybedziepokry6szkodewpein wysokoSciwprzypadkuzawinionego

uszkodzenla POmieszczeh,korytarzy,Winditp.Na okolicznoS6wystapienia szkody strony

SPOrZadz雀StOSOWny PrOtOk61,Okre鈍弱cy date,rOdzaj mienia,OraZ rOdz年iszkody.Protok6士

ninlqSZyWinienby6sporz包dzonyniepoznl♀]niZwcl雀gu3dniodujawnieniaszkodyprzez

Zamawl牛IaCegO.

3.Powy2sze kary nie wyklucz明　dochodzenia przez ZamawlapCegO Odszkodowania

uzupelniz彊cegodowysokofoirzeczywISClePOniesionQjszkody.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj雀cego braku nalezytQj starannoScilub raz雀cego

niedbalstwa,ZamawlaJapemu PrZySfugし直v prawo rozwl雀Zania umowy ze skutkiem

natychmiastowym,bezwypowiedzenia.



5.Odpowiedzia賞no56Wykonawcy wyねcza zaistnienie zdarzeh o charakterze sily wyZsz匂jak

POW6dZ,POZar,WyPadeksanochodowyspowodowanyzawinieniemosobytrzecl♀).

6.WykonawcaodpowiadazazagmleCiedokumentaqlarChiwalnQI,ZaCa批owitelubczescIOWeJQJ

uszkodzenie,kt6re nastapilo w czasie miedzy przyjくpeiem,a PrZekazaniem do miQjsca

docelowego.

7.Wykonawca zwolnionyjest z odpowiedzialnoscl,O kt6rqimOWa W uSt.1i6,jeZelibrak,

uszkodzenielubop6ZnieniespowodowanezostalowyねczniezwinyZamawlapCegO.

§7.

0室wiadczeniedotycz雀CeZObowi雀Zaniadozachowaniawtajemnicyinformacjiofunkcjonowaniu

Dolno室山!SkiegoSzpitalaSpecjaIistycznegoim・T・Marciniaka-CentrumMedycynyRatunkowej

l.WykonawcaoSwiadcza,ZezobowiaztuesiedozachowaniawtaiermlCylnietuawnianiaosobom

trzecim,WCZaSietrwaniaumowyorazpoJQirOZWl雀Zaniu,WSZelkichinfomaq)1ZWl包ZanyChze

5wiadczeniem przedmiotu umowynapodstawienin宣子1SZ?IumOWyOraZPOZySkanych tqdroga

infomaqjio funkqjonowaniu Dolno坤Skiego Szpitala Speqialistycznegoim.T.Marciniaka-

CentrumMedycynyRatunkow♀1,StanOWl包CyChtajemmCePrZedsiebiorstwawrozumieniuustawyz

dnia16kwietnia1993r.ozwalczaniunieuczciwQj konkurenqji(tj.:Dz.U.z2018r.poz.419z

P6Zn.zm.).

2.Wykonawcazobowi脅zしUeSler6wniezdoprzestrzeganiaprzepis6wRozporzadzeniaParlamentu

Europ?jskiegoiRady(UE)2016/679z dnia27kwietnia2016r.w sprawie ochrony os6b

fizycznychwzwi脅zkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzeplyⅢ

takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(dal?j:Rozporz担zenie)(Dz.Urz.UELl19,

S.1)orazustawy zdnialOmaja2018r.oochroniedanychosobowych(tj.Dz.U.2018poz.

1000).W szczeg6lnofoiWykonawca zapewnia,2e wdrodylodpowiednie5rodkitechnicznei

Organizacy〕ne W Zakresie bezpleCZehstwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie

nml♀iSZ♀)umOWy

3.JednoczeSnieWykonawcaoSwiadcza,Zeznana」eStmuOdpowiedzialno鐙kamawynik魂cazw.

ustaw.

§8.

Postanowieniakohcowe

l・Wraziezaistnieniaistotn句ZmianyokolicznoscIPOWOdl彊C♀1,ZewykonanieUmowynieleZyw

interesiepublicznym,CZegOniemo血abytoprzewidzie6wchwilizawarciaUmowy,Zamawl弼Cy

moZeodstapi6odUmowywteminie5dniodpowzieciawiadomoSciotychokolicznoSciach.

2.W przypadku,O kt6rym mowaw ust.1,Wykonawca moze牽da wy車CZnie wynagrodzenia

naleznegoztytufuwykonaniaczeSciUmowy.

3.Rozwi雀zanieUmowy(wypowiedzenielubodstapienieodUmowy)powimonastapi6wfomie

PISemnQjpod rygoremniewa血ofoizewskazaniemokolicznostiuzasadniz彊cychteczynno誇.

4.Ewentualne kwestie spomewyniklewtrakcierealizaq)lmnl♀1SZQj Umowy Stronyrozstrzygac

bed雀polubownie.

5.W praypadku nie dqjScia do porozumienia spory rozstrrygane bed脅PrZeZ Sad powszechny

wiafoiwyml♀)SCOWOdlasiedzibyZamawl弼CegO.

6.W sprawach nie uregulowanych ninl♀ISZ雀Umow雀stosltle Sle PrZePISy Kodeksu cywilnego,

UstawyoochroniedanychosobowychorazimeprzepISyPraWa.

7.Umowasporz脅dzonazostalawdw6chjednobrzmlaCyChegzemplarzach,POjednymegzemplarzu

dlaZanawlapCegOidlaWykonawcy.

8.Ka乞dazmianaumowywymagadlasw♀1Wa血ofoizachowaniafomypISemm♀I

VVYKONAWCA
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1.Kursnr
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Za互czniknr2

……………………‥.….,dnia………………....……

PROTOKOLODBIORUUSLUGITRANSPORTU

ARCHIWALNEJDOKUMENTACJIMEDYCZNEJ

Zgodniezumowam∴……………………

NiniQjsaympotwierdzamwykonaniezakresuusfugiopisanqiw§2ust.3umowypolegz南c♀jna

PrZetranSPOrtOWaniu archiwalnQjdokumentaq)1medyczn♀)ZeSkねdnicyAktZamawl句apegOdo

ArchiwumUrzeduMarsza批owskiegoprzyuLJapohskiej.

Integralnacz肇ci雀nini♀jszegoprotokofus雀PrOtOkolycz挙cioweprzekazaniaarchiwalnQj

dokumentaqllmedycznQJStanOWlaCQjZalapznikurldoumowy.

UWAGI:

PodpisWykonawcy: PodpisZamawla蜂pegO:


