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UMOWA nr…./2017
O realizacji zadania pn. „Digitalizacja materiałów archiwalnych z zespołów nr 89/554 –
Związek Bojowników w Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgu Zielonej Górze z lat
1950-1989 i nr 89/430 – Biuro Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w
Zielonej Górze lat 1952-1983 w 2017 r.”
W dniu ………… 2017 r. w Zielonej Górze między Archiwum Państwowym w Zielonej
Górze, (65-762) Al. Wojska Polskiego 67 a, NIP 973 02 98 749, zwanym w dalszej części
umowy „zamawiającym”, reprezentowanym przez: dra Tadeusza Dzwonkowskiego Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze ,
a …………………………………….zwaną w dalszej treści umowy „wykonawcą”,
reprezentowaną przez ………………………….
w wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy
została zawarta umowa następującej treści:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania ……. skanów materiałów archiwalnych
z następujących zespołów: z zespołów nr 89/554 – Związek Bojowników w Wolność
i Demokrację. Zarząd Okręgu Zielonej Górze z lat 1950-1989 i nr 89/430 – Biuro
Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Zielonej Górze lat 1952-1983.
Dokładny przedmiot zamówienia jest opisany w Załączniku nr 1 do umowy.
Podana wyżej ilość stron nie jest tożsama z ilością skanów niezbędnych do wykonania
jest ilością orientacyjną, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu max. o 2%.
Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) digitalizację materiałów archiwalnych,
b) nadanie nazw plikom i folderom – opis,
c) sporządzenie metryczek,
d) przekazanie skanów.
Realizacja usługi skanowania dokonywana będzie w budynku Archiwum. Przekazanie
materiałów nastąpi za ich potwierdzeniem zgodnie ze wzorem protokołem wydania
i zwrotu akt z i do magazynu określonym w Załączniku nr 2 do umowy, oraz protokołem
przekazania i sprawdzenia skanów określonym w Załączniku nr 3 do umowy.
Szczegółowy zakres prac określa sporządzona przez zamawiającego Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiąca
integralną część umowy oraz Zarządzenie Nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dn. 31 sierpnia 2015 r., w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego
archiwów państwowych.
Wykonawca prac zobowiązany jest do:
a) zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów,
b) dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych
materiałów,
c) niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych
w umowie,
d) nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia
innym podmiotom,
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e) nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w w/w dokumentach,
f) niezmieniania treści w/w dokumentów.
§ 2. Istotne ustalenia
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przekazywane do digitalizacji materiałami
archiwalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach i jako takie podlegają szczególnej ochronie.
2. W przypadku uszkodzenia obiektów poddawanych digitalizacji wykonawca ponosi
wszystkie koszty renowacji i konserwacji.
3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia obiektów poddawanych digitalizacji wykonawca
ponosi koszty w wysokości wartości antykwarycznej obiektów, ustalonej przez
rzeczoznawców wyznaczonych przez zamawiającego.
4. Realizacja usługi skanowania dokonywana będzie w budynku Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.
5. Do dyspozycji wykonawcy zostanie oddane nieodpłatnie pomieszczenie do prac
digitalizacji o powierzchni o pow. 36 m2 z dostępem do sanitariatów i energii elektrycznej
230 V. Pomieszczenie to będzie udostępnione Wykonawcy co najmniej 4 razy w tygodniu
w godzinach od 7:00 do18:00 według szczegółowego haromonogramu uzgodnionego
z Zamawiającym.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie Zamawiającego znajdujące się
w udostępnionym pomieszczeniu i w przypadku jego zniszczenia obowiązuje się do
naprawiania szkody niezwłocznie po jej ujawnieniu.
7. Zamawiający nie pobierze opłat za media oraz energię elektryczną.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za sprzęt i mienie Wykonawcy.
9. Wykonawca oświadcza, że na okres trwania umowy ubezpieczy pracowników
zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji
umowy od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego na
wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy
oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez
niego przy wykonywaniu zobowiązań niniejszej umowy i ponosi z tego tytułu
odpowiedzialność. Kopia polisy zostanie dostarczona nie później niż terminie 3 dni od daty
popisania umowy. Kopia polisy stanowi załącznik do umowy.
10.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób
do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
dodatkowym zatrudnieniem zostaną objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane
w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w
przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnych stawek wynagrodzenia.
Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy będzie gotowy do złożenia stosownego
oświadczenia w tym zakresie.
§ 3. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą
wykonawcy, w Wysokości …………….złotych brutto (słownie: …………. za każdy
skan), w tym należny podatek od towarów i usług(VAT).
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowe wykonanie całości usługi, potwierdzone
podpisanym przez obie strony protokołem odbioru wykonania wszystkich prac pod
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względem jakościowym i ilościowym (bez zastrzeżeń), który stanowi podstawę do
wystawienia faktury.
1.

2.
3.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.

1.
2.

3.

4.

§ 4. Sposób płatności
Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w formie przelewu z konta zamawiającego na
konto wykonawcy nr ………………………………….. (prowadzone przez
bank:…………) w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia konta zamawiającego kwotą
płatności.
W przypadku nieuregulowania należności z faktury w w/w terminie zamawiający
zobowiązany jest do zapłaty wykonawcy ustawowych odsetek.
§ 5. Termin wykonania umowy
Strony ustalają termin zakończenia wykonania umowy do 15 listopada 2017 r.
Usługa będzie realizowana stopniowo według uzgodnionego Harmonogramu, który
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 3 dni od podpisania umowy.
Harmonogram dostaw materiałów do digitalizacji i ich odbiór a także odbiór skanów
zostanie uzgodniony między Zamawiającym a Wykonawcą i będzie oparty o możliwość
dziennego przerobu.
Zamawiający dostarczy nieodpłatnie materiały do digitalizacji sukcesywnie w miarę
postępu prac. Ich odbiór będzie odbywał się po sprawdzeniu jakości skanów
z częstotliwością zależną od postępu prac.
Strony dopuszczają zmianę Harmonogramu.
Wykonanie całości usługi zostanie potwierdzone na podstawie podpisanego przez obie
strony protokołu odbioru wykonania wszystkich prac pod względem jakościowym
i ilościowym (bez zastrzeżeń), w oparciu o protokoły sporządzone według załączników
nr 2 i 3, a które stanowią załącznik do protokołu odbioru.
§ 6. Przedstawiciele stron do kontaktów
Ze strony wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów jest …………………….
tel…....………..
Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan dr hab. Zbigniew
Bujkiewicz kierownik Oddziału II, tel.68 329 98 01.
§ 7. Warunki gwarancji
Zamawiający dokona weryfikacji wykonania przedmiotu umowy w ciągu 14 dni.
Ponadto błędy skanowania, które zostaną ujawnione w ciągu 12 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru podlegają usunięciu przez wykonawcę na zasadzie
gwarancji.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad
jakie wystąpią w zrealizowanym przedmiocie umowy, które ujawnią się w czasie trwania
okresu gwarancyjnego.
Jeżeli wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, zamawiający może je usunąć
w jego zastępstwie i na jego koszt.
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§ 8. Kary umowne
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki:
a) w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli ilości jednostek archiwalnych ustalonych
harmonogramem chyba, ze Zamawiający wyrazi zgodę na jego zmianę.
b) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
c) w usunięciu ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto z tytułu niewykonania umowy.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości naliczonych wykonawcy kar umownych
z należnego wykonawcy wynagrodzenia.
4. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa rozmiarów szkody, zamawiającemu
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
1.

§ 9. Warunki odstąpienia od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od powzięcia
wiadomości o następujących okolicznościach:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umownie nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy,
b) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa wykonawcy,
nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku wykonawcy,
c) nie wykonania umowy lub jej części w terminie określonym Harmonogramem,
d) wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i mimo upływu
wyznaczonego przez zamawiającego terminu nie dokonania zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
1.

§ 10. Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania objętych niniejszą umową własnymi
siłami, bez udziału podwykonawców. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy
własnych materiałów, maszyn i urządzeń.
1.
2.
3.

1.

§ 11. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony
poddawać będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 13. Załączniki
Opis przedmiotu zamówienia na realizacje zadania „Digitalizacja materiałów
archiwalnych z zespołów nr 89/554 – Związek Bojowników w Wolność i Demokrację.
Zarząd Okręgu Zielonej Górze z lat 1950-1989 i nr 89/430 – Biuro Wojewódzkiego
Komitetu Frontu Jedności Narodu w Zielonej Górze lat 1952-1983 w 2017 r.

„Digitalizacja akt z zespołów nr 89/554 – Związek Bojowników w Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgu
Zielonej Górze z lat 1950-1989, 89/430 – Biuro Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu
w Zielonej Górze lat 1952-1983, w 2007 r.”

Strona 4 z 5

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE
___________________________________________________________________________
Zał. nr 2 do SIWZ. Wzór umowy

2.
3.
4.
5.
6.

Znak: O2.6210.1.2017

Wzór protokołu wydania i zwrotu akt z i do magazynu.
Wzór protokołu przekazani i sprawdzenia skanów.
Zarządzenie Nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 31 sierpnia
2015 r., w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych.
Kopia polisy.
Harmonogram digitalizacji.

........................................................
Zamawiający

.....................................................
Wykonawca
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